


TEATR im. Juliusza Slowackiego w Krakowie 

100-lecia prapremiery „ WESELA" 

Stanisława Wyspiańskiego 



Patronat honorowy: 

Jerzy Buzek 
Pn:zes Had) l\1ini.stn1w Hzeczypospolitej Polskiej 

Jego Eminencja Ksiądż Kardynał Franciszek Macharski 
\letropoliu Kr..iko\\ ski 

Kazimierz Michał Ujazdowski 
.\linister Kultu!) i Dzil'c.lzict\V:l f\..iroclowego 

Marek Nawara 

l\larszakk \X'ojcwództwa .\lałopolskiego 

Andrzej Gołaś 

PrL-zydent Krakowa 

.3 

I 



PREZES RADY fl JSTRÓW 
RZECZYPOSPOLJTEJ POLSKIEJ 

JERZY BUZEK 

Panie i Panowie, 
Szanowni Państwo, 

Warazawa, dnia 16 marca 200 I roku 

już cały wiek dzieli nas od krakowskiej premiery Wesela. 
W ciągu minionego stulecia dramat Stanisława Wyspiańskiego 
zajął w polskiej kulturze miejsce tak znacza.ce, jak dzieła kilku 
zaJedv1ie autorów przed nim. 

Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki - dla 
nas to nie tylko nazwiska pisarzy, poetów, autorów konkretnych 
dziel, o których uczy historia literatury. Ci ludzie to polski 
panteon. Ich język stal s ie naszym językiem, a poszczególne frazy 
i myśli wyrażone w ich utworach budzą po dziś dzień żywą reakcję 
kolejnych pokolen Nasze serca biją mocniej, gdy czytamy Treny, 
Dziady. Pana Tadeusza. A te serca - jak niebawem usłyszymy ze 
sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - .to Polska 
właśnie• ... 

Dzisiaj każde młode pokolenie Polaków, by w pełni 
zrozumieć swa. tożsamość i rolę w historii Narodu, musi podjąć 
dialog z ideami zawartyllli w Weselu, Nocy listopadowej, 
Wyzwoleniu. Bo choć od śmierci Stanisława Wyspiańskiego 
minęło już 96 lat, JCSt on wciąż naszym blislam, jak prawdziwy 
przyjaciel, jak Poeta ... 

Z wyrazami szacunku 



METROPOLITA KRAKOWSKI 

Bardzo iyczq, żeby atulecie pierw•zej insceni•acji 

WESELA było zndw dla polskiej kultury wydarzeni .... 

a •i•rq taatego sprz@d wieku. Oziqkujq sat..., Teatrowi 

iJI. Jul1uaza Słowackil!<JO - i zaproazony do udziału, ja 
tak.te zapraazu I 

Kraków, dnia 26 lutego 2001 r . 
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MINISTER 
I I TURY I DZIFDZI 'A ARODOWEGO 

Kim1r11rn {irlto/ L';o:zdo k• 

Szanowni Państwo I 

Kiedy 16 marca 1901 roku w Tcatne im Juhusu Słowackiego odbyw 1ę 

pmniera •. Wesela , nikt nic przypuszcul. u ztuka nic znanego UCDLCJ publicmo c1 

poety i malar.a oka.t.c SJ„ an:ydziełem narodowej dmnarurgii 1 niema.I z dnia na dzieli 

wejdzie do legendy polskiego teatru Wyspiailski, zapatrzony w Ili ~śC ~Dzi dow~ 

dama M1ck1ewicza. rtwol"Z)·ł dziel na miarę wielkiego romanl)ka. aJ..cj ojcgo 

dramatu rozpinaj c między tym. co piuz poe doświadczone w wąskim kręgu jego 

nBJbhtuych przyjaciół, a tym, co pn;ctyte i wyinione przez caly naród. Jest bowiem 

„ Wesele„ zarazem komedią towarzyską, politycmym pamfleti::m i g1„bokim 

roD11chunkiem z po i~ hi t0114 Je I lllk.tc wielkim symbolicznym llJlClcm. który do 

d.zi rozpala w urny łach Polaków 1 narodow11. dumę, 1 narodowy w iyd, bo nie :zaw ze 

dorastamy do wy nionego ideału. \\ w11:ku XX stalo si„ „ W~le„ inwdziwą p a r I y 

t u r 11. debaty narodowej, IOC7.l)llcj nic tylko w polskim teatrze i w polslum kinie. ale 

lilie na tron1cach naJwiększ}ch dzieł htmllwy w p61czesncJ. a progu n wego 

tulecia zaklęty ~ na.szych polslich problemów nadal o i ujemy języlaem 

.,Wesela", w rlotym rogu. chocholim tailcu do uv:gaj c fywe maki naszej zbiorowej 

świadomości. Tak jak sto lat temu 511. one dla JlllS pm: rrogą 1 irnpul$em do zbiorowego 

wy 1lku. Przypadaj ca 16 marca 2001 roku setna roczni a prapremiery „We cla" to 

więto calej kultury polskiej w szczególności poi kiego teatru Aur ka 1nsceruzacja 

„ We cla" i c la teatralna d.z.ulalno ć Wyspianskiego staly się wmym krokiem ku 

w1elk1cJ reformie narodowej ceny, rozwijanej następme lllk.tc dzięki l..olejnym 

IY)' llv.ietuom dramatu Wyspi n kiego. Wspominaj c dziś prapremierę "We cle~ 

puruętamy o wszystkich wybitnych rw rcach teatralny h. a lllkzt filmowych i 

telewizyjnych. dzi~ki którym utw r ten tyje w urny łach i wyobrażm nowych pokolcn 
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Od prapremiery #Wesela# Stanisłtru'fl Wyspia1iskiego na sanie Teatru 

Miej J;iego w Krakowie upłynql 11>irk. No pntstrze11i hilrcra /1istoria z mieniła 

obliae stolicy Ma/opolski i caf go lml)u, spełniły sil! marunia poety o 11nradou>y111 

0<irodur1iu i odzyskaniu riiepNiległosci. ldt'Oll'I.' tn'ści . West/a", klore poru zały 

współcusnych, lmdzqc w nich o/1yrmtelskie rejlrksje, 11wjq obt'cnie prude 

u rystkim Iii toryczny r lrterru:ki u'Ytlźwirk . }rdnak arcyd::..idu Wyspinnskiego 

li' swoim floga lwi i rożnorodnośc1 wykracza paza ołmu spolecu11shl'rl z rruło1m1 

dw6d1ostatnich11'U'k6w i tio dzi ' jest u0ciłem wielu mspiracji. 

Dra11111tyC'l:Tla apowidć rozgrytmjqca się li' weselnym, rozl111iczo11ym 

lmmau>ickim dworku jest jrdnq z legmd Krakou'fl . V to/i Ma/opol ki 'T"' . "zna 

autora „ Wr la" jest nllJPrlniej obecna i ciągli' żywa. Obcliotly ~t11/eci11 

wystm1>irnia narodcm'l.'go dramatu sq u>spa11ialą oka;qq do dialogu 

z hlwczościq tak wsucl1Stronnrgo arty ty jakim hył Siani ław Wyspimi ki. 

Mając. zaszczyt spmwuwać /101wrm1'Y p11tro11al riad tym wyjqtlu.Jnrym 

j11bile1.1szrm, jalro glJ61?0dan. MD/oixi/d.-i pragnę zapr05ić Pmistrm 1m „Wt'stle". 

/t'stcm prze mmy, że organlZJllorzy mrpl'l.'zy dołożyli IL>sUlkicli starmi, 

by Kraków ,;.amic11ił sir w brrmau>icki duw, któnJ toi ohrom11 dla u zy tkicl1 

gości 
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Juh1lcuv llMl-1. 1 praprcm1c~ _\\c ·la- 111 J„,~„nal 11~vj.1 M 1111/)C Jlilldn) lu•IJ 

\\I llh.:ITHl pol~i mu l\\\lf\:) 0 ~Um l.i"ll\\I \\) J'I• '~ICmU (rrJIUlu1• pum~,łoJ.J\\l,;Ptll 

llłuhtfotn 11h-. h t<lo" Juh1l1..·u ;u 

•• \\L•-.ch:" 111 J1i:iJcn r 11 11,T') 'lntalntqSl\1..h Ul\\l,W\\ nuru an~\.·h \\ )C:l~lll f"l'11\~111l 

I trudnn \\J101 l bet 11H.' •11 \ło~nłir~ttU.: ~ułl1\! 0 '/ł.' )~Clt.0 l.UllUl..Jhll' lllJ:lh\ 111P/n.- p 1\\ii:J/h;l.. Il' 

n.1 i" r.11~u :\ \llc~u n.1r11JL1ł 1~ 1cJcn 111.JI\\ 11mcj'1)d1 poi ~ich Jra111;ih1\I _\\„ ·I -h)ł" 

1 I 1 \\oun; \\\f'O\\lcU/J~ llJ lc11lJI p.11 ucn,l\\a poi ~i,•i;u. '' pr1)p;iJ~m10 I-' tcn JrJ.m,JI 

lub fe: 'U lr.1 'rlh„Ul~ Ilf 10\1 \.~"lhl, pr 1hUJ d..1. 1k.!p.1\\ !l'.d/ n r. tuni..i" Pol l1,~ . 

\\u~ l~1m P.m ł\\u 1~1.:r~ 11h:1.1p111utlaO)Lh \\faJL·n :..in) '· i.:m~i.:h. lWf1'lh / pc:\\lhl~Hl 

J11 1.11 /~l 11H11..: 1111.:t\\~ kk /\.'lll~J 1 mtcrc,uMi..a ufcnJ. prngrJmu ulx:ll41Ju\\ Ju"1iku"zu 
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Mecenas jubileusz: 

~-~ 
Plus 

GS M 

Jubileusz zrealizowano przy pomocy finansowej: 

Ministerst\Va Kultury i Dziedzictwa Narodo\vego. 

Województwa Małopolsk iego, 

Miasta Krakowa 

Patronat medialny: 

RZECZ~POUTA 
didaskalia 

({,~RADIQ 
'1111 JJ) KRAKOW 

w~ 
\ Kraków 3 
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J•lall•••z 1 Oo-lecia prapremiery 
.WESELA• Stanisława Wy1pla61kle90 
w Teatrze Im. J•ll•sza Słowackiego w Krakowie 

16.03.2001 -pl11t•k 

godz. 9.30 -15.00 
Magia "Wesela"- sesja naukowa 

otwarcie Sesp 

_)L'go l\. !agn iłkL'nc j a RL'ktor lJni\\'L'rsytL'tu J.1giL'llori-,ki<.:go 

- rror. tl r FranLiSZl'k Zi<.:jb 
D) r<.:ktor Teatru im. _Juliusza ~lowack1<.:go 

- Krzysz1or OrzL"cho,,·ski 

Aulo Collegium Novum Uniwe~ytefu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Uniwersytet Jag ielloński 

godz. 16.00 
Złożenie kwiatów na grobie Stanisława Wyspiańskiego 

Krypto z Grobami Zasłużonych w kościele oo. Paulinów no Skałce 

godz. 17.00 
Impreza towarzysząca 
Ja ;estem Żyd z „ Wesela" - reż. Tadeusz Malak 

Sceno im. Stanisławo Wyspiańskiego PWST im. l. Solskiego, 
ul. Straszewskiego 22 

organizatorzy: PWST w Krokowie, Narodowy Story Teatr :I ... • :I • --.a 
:I -I 
a „ 
• o „ 
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godz. 19.00 
Se1Ce moje gram 
widowisko oparte na opowieści muzycznej 
Zygmunta Koniecznego 
skomponowanej do tekstów 
Stanisława Wyspiańskiego 

wybranych i ułożonych przez Witolda Turdzę 
oraz na fragmentach Wesela 

sn:rwriusz i insn:nizacja - Krzysztof Orzetho\\"ski 

-.n:nogralb - P:iwel Dobrzycki 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św. Ducha l 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowack iego, 

Fil harmonia im. Korola Szymanowskiego w Krokowie, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

godz. 22.00 
Duchy świadków „ Wesela" w Muzeum Starych Dekoraqi 
widowisko Jerzego Tuszewskiego 
inaugurujące nową scenę w magazynach Teatru 
przy ul. Radziwiłłowskiej 3 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego , 

Stowarzyszenie Teolrów Nieinstytucjonalnych STEN 

17.03.2001 - sollota 

godz. 1 O.OO -1 S.00 
Magia „ Weselan - ses;a naukowa 

Sceno Miniaturo, pl. Św. Ducha 2 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Uniwersytet Jagielloński 

godz. 17.00 
Encyklopedia „Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 
promocja książki Rafała Węgrzyniaka 

Sceno Miniaturo, pl. Św. Ducho 2 
organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego , Księgarnia Akademicka 

godz. 20.00 
Se1Ce moje gram 
widowisko oparte na opowieśd muzycznej 
Zygmunta Koniecznego 
skomponowanej do tekstów 
Stanisława Wyspiańskiego 

wybranych i ułożonych przez Witolda Turdzę 
oraz na fragmentach Wesela 

su:nariusz i inscen izaqa - KrZ} sztof Orzechowski 

scenogr;_i ha - P;!\\ c.: I Dobrzyck i 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św. Ducha 1 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, 

Filharmonio im. Karolo Szymanowskiego w Krokowie, 
Polskie Wydawnictwa Muzyczne 

19 
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godz. 22.00 
Duchy świadków „Wesela" w Muzeum Starych Dekoraqi 
widowisko Jerzego Tuszewskiego 
inaugurujące nową scenę w magazynach Teatru 
przy ul. Rad1iwiłłowskiej 3 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, 

Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN 

11. 03. 2001 - le1lzlel• 

godz.11.00 
Wizyta w „Rydlówce" i „ Tetmajerówce" 
Śladami „ Wesela" 

wyjazd do Bronowic z pl. Św. Ducha l 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, 
Muzeum Pm< Oddziału Krakowskiego Rydlówka, 
Fundacjo im Włodzimierza Tetmajero 

godz. 16.00 
Wesele w reżysern Lidn Zamkow 
pokaz spektaklu Teatru Telewizp z 1972 roku 

Teatr im. Juliusza Slowockiego - Sceno Miniaturo, pl. Św. Ducha 2 
organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Telewizja Polska S. A. 

godz. 19.00 
Film Andrzeja Wajdy Wesele 
Pokaz filmu w 1 OO rocznicę prapremiery 
Wesela Stanisława Wyspiańskiego 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św.Ducha l 

organizatorzy: Teatr im. Juliusza Słowackiego, Apollo Film 

J'u Jxika::::ie pr:1.Jfcie li' gmachu 'fra/111 

2 1 



16 marca 2001 roku mija sto lat ocJ rraprem1ery U ese/a ~tani

s!Jwa \Vyspiań..,kiego . l\iezaprzeLzalnie jest to 1edna z najważniLj

szych dal w dziejach rolski 'go tecllru . Pow .... tal . \V okresie rozbio

rc)\\ Wesele to fenomen literacki, teatralny i kulturo\\') . Spi:ktakl 

w dniu premiery był :.I\\ angarda goclz:.1q \\ oho\\ iazujac · kanony, 

wnosił postu Lit tt:atru opartego o ..,ynrez<,: malarst'\\ a, clktor..,L\\ a. 

muzyki, światła i słcm a. Te założenia były \\kładem polskiego 

artysty \\ światowa reform<.; teatru \.'X \'ie ku i .... rano\vi~I do dzisiaj 

rodst:m e sztuki scenicznej Oddziaływanie dramatu \X') "PiJńskie

go było rrzez sto lat ogromne nie t) lko na ro Iska literat u re' tt:atr 

i film. ale także na obyczaje , powiedzenia bohateró'' \leselo 

\\ e-;zl) do potocznej 1110\\') Pobkó" . 

Jednak gló'' na ..,ił.i utworu polega nL1 tym, ze \X\·sriańskiemu 

udało sic; dotkmić czegoś niezwykle istotnego. dokonał poetyckiej 

s) ntezy naszych wad , kompleksów, fob ii. rozdrapał ran) . obnaży ł 

chor~J Ju..,zę narodu 

Zlozenie hołdu :-itanislawow1 \X'yspi.1ńskiemu 1est naszq powinno

ści:.) , a zwłaszcza pow i nności :.1 Teatru , z którym kn Arl) ..,ta hj I 

Z\Vi:.Jzany \\ sro:-óh SZl7ególn) . 

Reprezentuj<r' kolejne, dziś już nit:co starsze, pokc1lenie Polaków 

wychm\ :mych na \J;'ese/11. Ten dramat ukszt"dtował moj:J l,1scyna

c.. 1c,.· i uwielbienie dlLl ..,ztuki teatru . Doskonale ramil;'t:.llll hhLOf\CZ

ne j u ż in..,cenizacj ·: krc:GJGJ si<: szopk1,: Adama J-L1nuszkiL' \\ icza , 

tt; rien\ sz~. jeszcz · z Powszechnego, łam i ,J<. a kanon tradvcyjrn: 1 

sn:: nografii , przedsta\\ ienic Lidii Zamkc)\\ '' „~lll\\aku" , oJważne , 

ho bez zja\\ , obie „aktor..,kie'" wersje tele\\ 1zyjne - Z:imkc)\\ i Kul 

czyr'hkit.:go, ro11 '' LI jacy sp ~ ktakl J<.'.rzego Grzegorz ·wskiego 

\\ Staf) m Teatrze, \\reszcie: niezwykły film i rrzedsta\>v1 ·nia te

atra lne Andrzej.i \X'ajdy 

"urtuj:1 mnie pytania o dabze los) U es;e/a. Czy rak gt:nialnit: ori

.., :.ma przez W\ sp1ańskiego pobka „niemożno~c<' pod j~·Lia CZ) nu 



wspólnego dla publicznego i narodcl\\ ·go dobra hi.:dzie naJal 

kształtowala nasZ<J historie;? Czy obsesyjna diagnoza p< t't} podjc.;ta 

przez p()źnie1szych pisarzy okaże si<: slu">zna rc>v. nież \\ X.~ 

wieku? W prawdzi\\ ie wolnej Pobc:e? 

Paradoksalnie, jeśli ud:.l nam się udnalei.t' zaguhion) ,.z łoty rc)g" -

będzie ro oznaczało wyrok na Wesele, odejdzie ono z wolna do 

l:.lmusa narodowych, literackich pamiat ~k .Je.~li -;ranie -;i(;.' inaczej -

geniusz W}spiańskiego hi.:dzic n:.ldal triumfm••aL iestety, \\ 1elt: 

wskazu je na to, że chocholi taniec hedzie trwał niepr1crwanie, ale 

jest za wcze~nie, hy n,1 posta\\ ione p}1ania udzielić osta1ecznej 

odpo,viedzi. 

Dlatego rozumiem znakomitych polskich rL·żvserów, że nie czuli 

się na silach, by juhileuszuw;.i premiera \'('ese/a pokazać jak dzisiaj 

na leż) interpretować ten dramat. nv.a inscenizatja 10 nie t) !ko 

nowatorski pomysł formalny , uwspótcześni ·n ie, CZ} nieszablono

wa poccycka metafora . To przede w ... zystkim odpowiedzialn) 

dialog z \\ itkl\\· nią, zc spoteczeńsrv. em. 

Krzysztof Orzechow ki 

Magia „ Wesela" - sesia naukowa 

.1 tem~ll \\ c_,sela naphano setki rozpraw nauko'' ych i artykułó\\. 

odby ło -.ie; dziesia tki konferencji, ak przeważnie fOZ\Yażani:in i nad dr.1-

1m1tem zajmm' .di su: filolod1.y, teatrolmlzy, kr; tycy literaccy i LL':ttralni. 

Z okazji s 'I nej rot zniq '' ·yst~I\\ iL·nia re go Ut\\'oni n.1 krakowskiL•1 scenie. 

cłxel11) -;pojrz ·ć na \fi:'sule \\ sz1..'fS/.\ 111 kontl'ksch: i dlatego sesja m;_i 

charakter intL•rdysc) płin;1rnv. Cl' Iem JL j JC:Sl ukazanie ronadu..1-.0\\ l'j 

''a rto-;li i \\)jatko\\ nsti \\ esela '' różn\'ch aspl'ktach. Organizatorzy: 

I 'ni\\·cr-.yt1..•t l~•gil'llon-.ki i Tl'.:ttr im. ,łułiuva <;łl>W;lt kiego 1:.1prosili do 

wygłoszl'nia reft•r;lll.>\\ spel j.llbtc)\\ z r(>żn} c h d1il'dzm Bc,.·t.lzil'm) ,,·i..;c 

midi ok:tzj1,.· zolxH·zyt' ll'11 k mgcnt:tln) Ul\\ c°ir poprZl'7 pf} Zlll;Jt i do-

Ś\\ iadczenia socjologa 111lll) kologa, politologa. hhtoryb 'iZLUki, psycho

loga, hio.,tuf) ka litu.1tuf)'. L'lnołoga, Lt':llrolog.1. \IJl11)' nadziL·1c,:, że: malL'

riały "L'Sji zaowocuja nici.'-'\ kk poż} tcczm m i dot\'Chczas niespot) ka-

n) 111 \\ ydawnil t\\ em. 

16.03.2001 - plqtek 

godz. 9.30 -1 S.00 

Otwarcie sesji 

Jego ,\fagnilkcnqa Rektor l J - rrol dr Fr~1ndszl'k Zie jka 

D} rektor Tl'atru 11n J '>lowackiq~o - Krzysztof Orzechnw-.ki 

Ohradum prz '\\'odniczy - prof. dr Jan :\licha lik 

Referaty: 

• pro!. dr Ewa l\liodońska-Brookl..'s I Kraków l - lJohrze „skmjuna · 

sz/11/m zh~!!,<J pL~(lrzo 

• prof. dr Janusz Gmkowski !\Xrotł.l\\ l - Sta111~1;/au·a \l)•spiwiskie~o 

up,l{f(/ / ohrazo11 ·cm ie żrda polsJm~!!,O 

• prof. dr i\1ich.1IJ~1o;kc"il...,ki (J-..rakow)- fitt11iCZ)'LJ' Stmiczyk -. \r'ese/c " 

• rrol dr Zhignil'\\ t--udc:!'l)\\ il Z <Biał}stok) - „ \\"ese/u"jaku 

krytyka 11 tupli 

jJr::em ·a 
a • o 

.ais 

a 
I: 
a -• • 
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• prof dr Czl'sl ~n\' Robutyck i <Kraków - „ rcesde "jako stall zau•1esze11ia 

u• ryt11t1/e przep'cia 

• prof. dr Jan Kahl'r ( Krakó \\ l - Przeży11m1ie su•ojc~/ olJeum<ci u• .<ll'iecie 

sce11ic:;11c:/ ima,1!,i11acf1 Re.fleksja psvchulql!,icz11a nad 111a~iq . \'f;esela „ 

• prof dr Dohrodina Ratajczakc)\\ .1 ( Pozn;.1ń l -jeszcze trzy p,rosze 

o . il ese/ 11 " 

rl1'sk11s1c1 

Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24 

17.03.2001 - sollota 

godz. 1 O.OO -1 S.00 

Obradom przl'wodniczy - prof. dr Dobrochna Rata jcz:tkowa 

Ref eroty: 
• prol. dr M1ecZ) -.b'" Tomaszl'\\'ski ( Krakc)\\ l - „ \resela ' tolll '. rytmy 

1 echa 

• prof dr Jan :-itL'SZl'\\'iki C\X'arszawaJ - Gzy 1jak „ 11111zycz11e ''.Jesl 

„ n esele „ 

• prof dr Zdzisi.iw :\.lach C Kra kei\\ l - \ymhulika „ \t' eselu „ u· lożsanw.{ci 

zlnom11 'c'.i Po!ak611' 

• prof. d1 \ lari:i Podraza-Kwiatkowsk.1 ( K.rakfr,\'l - Dlacze,~o „ R<i::':a " nie 

przyćmi/a , \\''esela " 

/JrZC'r/i '{/ 

• dr Maria Pru-.<>ak - (\\ 'arsz:twal - „ We.·e/e" mit;dzy Fredm a Slo1l'nckim 

• prof dr 1\ 1.tlgorzata 'iugier.1 C Krak6wl - „ w·ese/e "' i 11•ese/a 

• prof dr Tomas7 Gf\ gl<:\\ i<.·z <Kraków) - . \l ese/e " l\')•spw1i'\kiep,o jako 

!l'izja mahll'ska Ko111e11/ar:: hL~ton·ka sz111k1 

t(1·sk11sja 

/'o z t1km1< =e11/11 ses;1 /1m1< •hj11Jl/m11 tlob11m•11111/11ep,o 
u/ 11elll'1k11 tit' I.iii l'llllX I~ icllllll' Z li"""" 

Sceno Miniolura, pl. Św. Ducha 2 

,.,,.••I•,,. 
widowisko oparte na opowieści muzycznej 
Zygmunta Koniecznego 
skomponowanej do tekstów 
Stanisława Wyspiańskiego 

wybranych i ułożonych przez Witolda Turdzę 
oraz na fragmentach Wesela 

Scenariusz i inscenizacja - Krzysztof Orzechowski 
Scenografia - Paweł Dobrzycki 

Wykonawcy: 

Orkie-.tr-J 1 Chl'>r nlh;.mnonii im . Karola ~Z\ mano\\'-.k1egn \\ Krakm\ il' 

Dyrygent - Rafał Jacek Delekta 

Soliści: 

Mart ~1 B i zoń 

Lidia BogalZó\\na 

KatafZ\ na Jamrc)z 

lk~1 t :i \X'ojL il'chowsk.1 

Postacie z "Wesela" 

Pon Młody - \l.m in Kuzmi1iski 

Gospodarz - 'lad · u~/. li u k 

Marysia - Joaniu .fJOKO\\ sk:i 

Ojciec - I dib •v.1jnert 

Jasiek - Jl:rzy rrd:I 

Poela - \lariuv \\ojt"iech<msk1 

Nos- Kr1\vtoł Z.m.1dzki 

Maryna - Do111 inib Jkdnaro\ k 

Rodayni - l rszul.1 l'orid 

,\lariusz Pl'dzialek 
obój 

Joann;.1 ~lcm· i ńska 

Przcmy<>b\\. Branm 

.Jacek \\ oicil'chc l\\ '>ki 

Tadeusz Zil.:ha 

Panno Mlodo - \ 1.111;1 \\alder.1 

Gospodyni - Ann:1 Ornma 

Wojtek - l1fZl:W>rZ LllKa\\ ski 

Dziad - 'if ~momir Re >k11;.1 

Kasper - ·1 omas1. J\ugthl} no\\ 1cz 

Dziennikarz- Ral ,11 D1iwiv 

Ksiqdz - Toma.~1 \li(,.'Jzik 

Zosia - a1:tli.1 ~trzeleLka 

Honeaka - Do111m1ka Hgu~ka 

a „ 
• -o 
E 
• w „ 
• V. 
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Czepiec- Ant.lrzl'j C1 :1bow:-;ki 

Klimina - Iwona H1L·bk:l 

Staszek - l';rn d Okr.1:-;k:i 

Żyd- ,\I.1ri.111 J)zit;dz1l'I 

Stańayk- R~„zarJ _l.1 ... 1ń ... ki 

Rycerz Czarny- B< 1i.td in ..,,, 1miń..,k1 

Wernyhora - H) van I sohuk\\ „ki 

Chochoł - I.\\ . 1 \\ory1k1L\\ iu 

Czepcowa- \~niL'~zka SchimscheinL'r 

Kasia - _lo:inna \l .1„t.dl'rz 

Kuba - J\tlt1L·j Jackow..,k1 

Rachel - Dorot.i '>L'~t.b 

Upiór - LzL"słJ\, \\01tala 

Helman - .krz~ Świ:i tl< 1ń 

Widmo - Rt •hvn K< ivu< J..i 

Goście weselni: Bożen.1 Ad.mwk, ;>.;in.1 lkpeto\\..,ka. \nna \ukolo\\ .... b. 

\nna Tom:JVl'\\ ..,k,1 , \1.dg<ll7:t1:1 Z:1bkuw-,J...1 

Inspicjent - I" on~1 c iL·~I i k 

Asystent reżysera - Kinga ( ~ łowacka 

Asystentki scenografa- Elżhii:la \'Cc'>jlo\\·icz--t"';ulamw..,b . 

Zofia Prz\ ho-i-Ok\\ icz 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, pl. Św. Ducha 1 

Spektakle 16, 17 mareo 2001 

.';erdl!Cz11 ie dzi(.'kll/c'lln' PJ>,,'c i 1111 ie u :rstepujaqm • I 11ysto111. 

Aktorom ::: ,\arodoU'ep,o .\tare,v,o Teatru. T<!olru Haµptela ". 

Teatru L11dou·e.c.to. Teatru 1111. /11/i11sza Sloll'ackiego. st11de11to111 

kra ko u •ski<!} P(llist li 'Oil'<!} U')•ższc'.i Szko~r Teat ra/11ej. Orl..~il!slrzl' 

i Ch6rou•i Hieszc111er1111 Filhar111011ii im. Korn/a Sz_r111c111ou•skiep,o 

u· Kmko1l'i<! za ll'Zi(.'c1e 11dzial11 u •.111b1/<!11s::01()'m tl'idou·1slm. 

Dyrekcja Teat 111 i 111 /11 /i11s::::a Slou •ackil:v,u d:::ir,:k11J<! 

Panu Les::kcul'i Pu/011em11 za i11icju1_1·u ·e i pomoc 

u· zo1'/.ttlllizou •c111i11ju/Jile11szou·<!p,u11 •idoll'iskt1 „ Sl'rcl' muje µ,1wn ". 

Kompozycja erc<! moje gram jest dziełem \Y)'jątkowym, 
a st\.vorzenie tej opowieści muzycznej zainspirowała setna roczni
ca prapremiery \\' es<!la. Jest to ut\Yc)r rozpi.-..Jny na chór, orkiestrc; 
symfoniczn~1. -;oli<;t()\\" - aktorów. którego prawykon~tnie na 

scenie Teatru im. _J. Sic>\\ ac:kiego jeo;t uczczeniem pr:1wykonania 
n..t tej samej o.,cenie dramatu \tamsbwa \\ yspi:.uiskiego. l\lotywy 
z \l' l!Sela. s:1 inkrustmv~ine jego poezj:1 i najpi~kniejsz) mi frag
mentJmi inn) eh dram,1ló\\. T\\ órcze spotbnia Zygmunt„1 
Koniecznego z dramaturgi:1 \\ yspi:ińskiego nic n:J.!eia cło rzadko
<ci i JUŻ niejednokrotnie stały o.,ic; art) styczn) mi sukcesami kompo
Z\tora. \X'o.,pomniel' należy niezapomni,1n,1 muzyk<: do głośnej 
inscenizacji \ocy /rstopadou ·<!j i\ndrzcja \V:.ijcly najpierw \\ <.;c.irvm 
Teatrze. potem w Teatrze Telewizji, CZ) muzyk<; do tfyz1l'ole11ia, 

histOl) cznego już spektaklu Konwc.b Swinarskiego. \\ ~1a1ym 
Teatrze. Do Wes<!la komponcn\ al Konieczn-1 muzyk<; \\ roku 198 
do spektaklu .Janusza 'yczaka '"Teatrze '\owym v. Poznaniu. 
Pit:cioczęściow<.j opo" ieść muzyczna rozpoczyn.1 "stt.;p z parti:J 
solm,·c.1 oboJU. \Y/ te1 opo\\·iesci za\\'ane ..,a słowa i m) śli Poety, 

które nu nowa!} go '' l qgu całego życi.1. Emocja muzyczn,1 
"} nika z poetyckiej sil} tebtu. Inrerpretuj~1c tekst muz} ka \\")'
tw,1r1:1 rodzaj te;Hralnej ek'>presji, db.tego partie solmve wykon1-
wane sc.J przez aktorc)w . Kanwc.1 sio'' na tej muzyc:zne1 opc)\\ ieści 
..,._, fragmenty \'('esela, dobrane przez Krzy-;ztofo Orzechuwskiego. 

Tak \\ i<:c muz) ka wsparta słmvem wspc>lnie o.,t worz:i /.)'\\ e \\ iclo
wisko. Wici<)\\, isko tym efekt<)\\ nit'jsze, że rozgrywa jace sic; 
w najpii;:kniejv) m w Polsce teatralnym wnt.;trzu - \\' Teatrze 
1m. J. Słowackiego To ozdobne wrn,:trzc sali teatralnej stanie si<; 

naturaln:1 opra\YC.I plastyczna Publiczność zasi:1clzie na scenie, na 
specjalnie" t) m celu zbudowanych podestalh. J przed o.,olx1 
h<;clzic miała solistów i orkiestr(,' ... ymfoniczna us) tum'vanych 

'' głt.;bi prawdziwej"' ido\\lni oraz aktorów roz_grywaj~)cych o.,wl.' 
sceny '' cenrralnych lożach, głównie '' loży ce..,arskiej . ~1 balko
niL drugiego pic;tra zostanie um1esz<.zony C..hor f'ilharmonii. 
W bocznych lożach z;1siad~1 sratyści \\' kostiumach z epoki. \X' ten 
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sposc)b bohaterem uroczy~rości st:rnic sic: również publiczność, 

pw.wic jak przed stu lary, pamiętnego, marcowego \\'ieczoru, 
kiedy to c:zę~ć prapremierowej puhliczno.~ci była bohaterami 

odgrywanego na scenie Jrarnatu 

Orltiestra Filharmonii im. Karola Szymanowsltiego w Krakowie 

n•zprnzd.1 S\\.I dz1ablnosc" illl)lll l'J 1'>r '\,1 kr.1k1mskiL'i t.-.s1r.1dziL· olx-tn;1 jl'sl 

\\ k1zdy r1atL·k 1 ,obo1o; a ovs1t, '')po; Inia muzyk;J 1.1kzc '' m·irza zah) rkowych 

ko'>nolc'm kr.1ko\\ sk1d1 i\Ja n;1 "'·oim koncie 111c·k prawykona1i rn ''')'dl u1wor<>" 

Lcgitymuie si~· huga1.1 lht.1 dokonari lonogrJfiunyd1. rL':ilizowann h gl1111111< na 

iil·l·o;rnt.· firm 11gr1111LZny< lt I rzcstnil?y \\ Jkt11 unmzykalni:mia mlodziL'Z\ \\ 1L'lo

kn >lllil' \\")"'ll'pCl\\ala za gr.11111.:1 , )eJ komc•rt\ mial\ m1qscc \\ pon:1d 50 kr:q;1<h. m.in. 

\\ Japonii. Kanadzie, l V1 Brala uc.Jz1;1I \\ l1<'ZmTh swial1>W\ d1 lt.·,tiwalad1 '\a LZt:k· 

!<"<pulu. na przc,l 1'7t:lll pon;1d rolw1t:cl.a 'rali \\ \ hillll dyr\ )o{<:'llll, 111.lll. /ygmulll 

L.noszL·\1 ski. \\ 'aknJn B1erd1:qt.•\\. Bohd:1n \Vcxhoko. Stanisl:m ',kro\\'al zt.·wskl. 

\\ 1wld l«m 1ck1. I IL·nr\·k <I\ 1. Jc·rZ) Kalk\\ 1LZ .krzy \1:Jksym1uk 1,1kże z:1g1.1n1tzn1: 

< ,1Jbc·n l.t:\ ino;< ( '', \ l, Rllland lbdt:r I '\IL·nll'} ), \ ladlmir Ponkin < Rnspl. Ak1ualniL· 

th rL·ktort.·m arty'l)'l zn\ m i pit.'1'\\V)nl d} rygt:nll'll1 Fillt:mnon1i Krakm\skil"j wst 

T;nn:1v llugaj, :1 honorem ym dyreklml'lll .1rty'l}t'Zl1\' lll f...rzystrol l'endt:rel·ki . 

I l\rektorcrn :"\.1ut.·ln\'m j<:'sl \nn:i O!"!L'rt ' 

.W 

Chór Mieszany Filharmonii 

pov.-,Lal" 191'> r pko ZL·~p1il proles1onalnv blniql' od 19'>0. t.hor <7l'''" \\}''~'JXIJ<: 

ratcm z Ork1L'.,lr:J. a ,zctL';\Óln,1 zaslug~· m:11:1 pnb< ZllllL' n·, poi) \\ \\'\ kon;in1:1t h dzid 

K.1rob ,V) man<l\\skiego. C.h1ir h1LTl'e uuz1al Alr·m lllL' \\ koncertach or:!lor\ 1nyd1. 

pn,iad.1 rozległy repertuar - lld \lollleH:rcJ1ego dn l'cnderc·L'kiq~o. \\ y:-1.q11I 111c111:il 

WL' \\,zy,Lkith kr.1j:1d1 eururkj,kith , .11.lkh· m .m . \\' !'" . .\ . K.1nadz1l' , lr.lllll" . llr;il 

udtial w kont'L'rciL' upamit'llli:1ja 1111 dzit"-.iata n>< znict• p1111ly lika1u .J:ina l':l\\ b 11. 

a 1akżL· 11· \\il'ILI prl',liz111nd1 IL''li\1,1b1 h l>nkunal vt:rq-tll n:1gr:tri pl~1c>11\ch , i"'' 

,1:.tły m panncrem \\ ' na;\r:1nw• h . ' .1mdo1H·1 ( l1 kll''ln „, mlon1onL'J l'R \\ 1':1101111 :1t·h 

c ld ICJ89 k1l'm11 nik1t'lll chrin1 J'-''I )•Kt'k \kt11l'I 

lf<'<'<'>UN'll/ Fi//>(ln11111111 1111 Karult1 \"::i 1111111„1nl•11-go 11 · /\ml•1111·1,, ;„_,/ /'/.! \A 

Rafał Jacek Delekta 

l rodzi!"'- w l\.rJkow1c < 19'>7 1 J ukorioyl d)rygclllur~· \\ kr.1kp\1·,k1t:i .\kadem11 \!u 

Z) l 'Z11l"J I 198 I l l'r.1nm ;il \\ kr.1k1 l\\'klt:J Open:t.• I O[K'ft.'l~l' ( I ')HO-Hl)'· h1 I U} r..:k111rl'm 

arty,tyczn} n1 1 pdnd 11hi ''' 1.1zk1 cJ\ rl'kl< •LI nJL'Zdnq.(t' \\ ł)\ ·dg1 "klL'J Opera :->c 11 .1 

ll)Hl)- 'Jl I, [1r.ICCl\\ .d \\ rcalrEL .\luzyczmm . Roma" \\ \X'arva1\ il' I ]<)<J 1-9()), 

\\ l'L':Jll'ZL' \ILJZ)'LZll}ll1 \\' l•liwiL1ch I ll)<)(r-1)81 .• 1 od J<)<JH \\' Tl'atrzc .\IUZ\'L'Zll)lll 

11 Gd) !li I )yry g1 m~d ponad ;Il){ Ili 'P'-·ktakli I okole 1 <1(1 1v11d1)\\ l \\ Pobt L' 1 '"1 gr.mlLa 

_IL',I W) bitnym ~pcqah,1:1 z zakrc'u mtupre1.1cj1 lllllZ) k1 ll1\lrtllTIL'nl.1lnc r-11-. 1k.dnt:J ura1 

llll"lmlologli IL'! uzledzill} Jl''( adiunkll'l11 11 ''"pnia .\k.1dcmii ,\1lJ7) Lllll'I \\ (~U:Jń,ku 

1 ,\kadl·ml1 .\!uzyL-:t.nej '' f...rako\\'1L· . Za pr:1n· p<·d.1gog1t1n;1 /< "lal u huno n m ·.111) 

'J1el'jalna nagrrnJ.1 ,\h111s1r:1 Kuhury I ~zlukl < J<)C)(1l Był ,tc·km 11rkil''lf)' Kr.1kowska 

\llod.1Iilharmonla1 l11H2- -'>K>. k1,·1ra kom·L'f1UJL" 11 kr:11u 1 z;i gr.m1q 1111.m '1t:mcy, 

szw.11c:1ria, l'r:meja, I I.,,\) s1.11L· dyryguJ<:' urk1eslr.11111 \\ l'nlscL i Z:I granll.l llll lll 

S1nlo111.1 \c1r'l\'l:J, \\Sflolpranm.il z Yl'lmd1,\knuhmLml, 11:1gn·\\ :1 db r:1d1a 1 tde\\IZJI , 

IL''' z;ipr:1,.,z:1n) na \\JL' il' ksi!\\ ah \\' l'olsL L'. ~IL'lllL7t:th . ',z kot p 1111 \\ sp<'ih 1rg:1n1zalo· 

rc·n1 1 d) r\·gclllcm l·l'sllwali Krzy,ztola Pt ndLTL'L'klL';\f' 11 Lulo,l:m lt':I< h. _kgo repertuar 

nhl')l11łl)l \\ vdkiL· g:1H1nk1 111LIZ\kl - „d kl.h\'CZIJL'I flll J:IZZU\\ ·I i pop 

Zygmunt Konieczny 

I n><.lzil ,;.. \\ f...1.1ko\\'lt' I l<J5~> 1111111111i;1,1,·1111\\1:11.ll 1 ~ dt.• s\\OJ<' /\ll<'-.1"'' .1b,nh\L'l1· 

te 111 krakowskil'j ,\kad,•mu ,\luzyt zm·j . \\ ' kr:tk< 1\\ 'kim kah:lfc•t 1c· .1'11\ nit ,1 p< 1d lfar:rn:1 -

m1 odb\I si~ 1vgo dt·lmn ,lf1\ ,,l\"CZl1\ 1 J<J'i8L l'olt'ill prz)vl.1kok·111:1 \\:o.pnlpr:.1l'~' /. kra 

k1mskim1 Il nr:1m1 D11 'fl'-'kl:1kli \\ '-l:lr\ill l1:tt11<' nap1,:d \\ll'k- 1\:i1n1·1h. wyhllil}tli 

kolll['X>l)\ ii . Bl'/ IL'f.(ll rn111yk1 /ll:lill :I d/1' jlll h1.,lc >f)'llll<' -.pL·kt;ildl', llil 1rn:lloh) lt'j 

rangi :111y'l}l t.nl'J '\',dl·7y 111 \\ 1 illi<'llit 1nln) m 11 liC'lll 811 '.~l' i ,\11t /1s/11jit1clu11·11 \\ lll'<l'· 

ni1~tt 11 \ndrzqa \\ .11d} I )::111</1• I li 1·::1mh•111c• '' in" "n11.1l 11 K< 1nr.1d.1 :-,\1 m:1r,i-.1L-gt >. 111t• 

'''Polllin:1jal Jlli ll1l1)l h , ho i'''' l\\orLa 111111) k1 do pon.id 'i() 'lwk1.1kh IL'; ll1.dn), 11 

l\1 1y111 Tt•;!lrtJ IYJ Ok"ł" HIJ fihncm ł.1hul.1rn\< l1 1 km1k111nl'l1.11o\I\< il p11'1ad:1 l'-'g<> 
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opra\\ 1; muz; czną •• 1 ilnsu 4;ompnnow:mn:h pitN:nck me rotrafi zliu~ t, mozc 
\\\llll<.'łll\ t\'lko ,,. na1":11nil'l'Zt: kompono\\:lnL dla I\\'\ l>t:111'1fll\k . zo.,tal uhnnom 
\\ ;111; Krz; ŻL'lll )fkt:f'ki111 CJrckru Odn>J/cn1;1 l'o l,k1. k't Lrnrcatcm \\Idu fc-,11\\ .1li 

kr:IJt 1wn h I zagr.miunych liunn h nagrcid za mu/\ k1.· Il' 1trdna I filmrnq -
111 111 /lolt' L\l\ (,<.bnskit· t 19<)lll. \\ )t)')() t1lf7.)ffi•1l l'olsk.1 ,,1grntll' l' ilmo\1a 
lt/\\ 1'nl,k1cgn Osk:1ral za muz; k1• Jo filmu Knitlw /m1111i11(•11w11 · Prlj>tdm1·t1t/l. 

Krzysztof Orzechowski 

I ruJzil si1.· \\ l11rumu I I') 1-l. _k,t ah.sohH·ntc·m \\)dzi:ilu \ktnrskiq.\t> k1.1k1m·si..1L'j 
I'\\ . .., I 1 1•rp1 or.1z \\ 1 dn1l11 lk'z) s.:111 ";irs1~1\\ ,i..1q \k.ttk-11111 Tt .1tr.ilnt'f l 11>81 J. J.1ko 

1ktor \\)'l\.'f'O\\al n.1 ''cnaL11 t\-.llnl\\ 1\arv.;1\1·skitl1 l\0111L'd11 1 Drnn.11yunt•gt1. \\ 1981 

ddJlllto11 .il 1.1k" ret) ser v111k.1 L1rl.1 (io11.1c•go Ksw:::11ic:::ka 'J'11re1111lril \\ '1L'.llr7.t' Dr;1m.1-
tl t zn1111 111. 't \\,1rv.1w\ Od kilkun.1,tu l.111111L'''b 1 pi.1tUIL' \1 Kr.1ktmil" rl't\,L'f111.I< : 
\I TL·atrzt . Bag.nt•b' 1111 in /'111111c Jl/fit /'11/fl \\ 1tkacc;:n. li 1n·:::ur /'r:::cd1 /\mit 

\\ sh.1kl·,p ':1rL :r 1. I\ l'e.m11· l.uth '") rn I m.111 ( l/K'IV ::.d11·m ::.a ( 1:11 'a , l't11w .f1111·iaNł1t•
.I/" \. Fri.:dr. 1. \\ "l"l'\ m I c:atr1..: I 01 m kh c:::111,ru ;, hq„obkiq /.utn1h' /J111ro R I l..1r-
11onJ:1. Ttmws::.u \ /m111aJ Luko,1;1). \\ 'flnlpr.IU)\\,ii mwmc:ż '/IL 11r.1111i" ! lpolu 
\\111d;n,1u. \\..1f'z:1\llL \\\rc/.\'L'fll\\al nkolu lll--tll pr..:rrnc:r na s<L·1ud1 IL.llral111ch 
I'' '1 :1g10J\ 1 \\\f6mii.:ma Zlrna :'.!.1sk.1 z:i l'f11w.fri11'ui/.1/..·it-~o \ l"ri.:dn 1 llJ!r>. 
nagn ith1 reż1 ''-'f'k.1 n;1 Opol,k11 h Konfrt1nl.ll FKh Tl·:nr.dnych - Klas1 ka l'olsk.1 11998). 

\\ b1.1L11 I 99--l)}; b) l lh rl"ktor\'111 l'ellrn . Bag.nd:t , od lipt .1 I 99K jc't <h r,·k1orc:m 
T\·:1111.1 1111 .1 Skm a1.k 1egc" .JL'st :1d1unklc!l1 w \\ .11·,za\\ skll'I Ak.1dcmi1 1 ca1r.1lnl'j 11:1 \\\·

dziale: lkż) '"ri1 n:1grod.1 rL·ktor„ka za os1.1;:111~·na th d:1kt\ rzm1 - \\ )l ht m :t\H'Zt I 1991 > 

Paweł Dobrzycki 

l n 11.l/ił ,1.,. \\ Kr.1k111\·1L I t •J'l 11. ukoriuyl \\'vdz1al \rd1itcklurY l'oli1.:diniki Kra km' „k1c1 
( I 9801 or.11 ..,ludn1m Sc.:nogr:1i11 \\ \'.I' I I 9H l ), Od l 98 I JL'Sl \\I Ida do\\ L.I 'l'lll( 1gr.di1 
\\ krakcJ\\,kiL'i ASI'. l'mJL'kllli'-' Ul'kur.1Lll' 1 ko,lllllll} do 'lwk1;1kl1 t.:.llr.iln)l li I IL'il'\\ i1y1· 
nyLf1. l'rn1.1dto upr.1\11c1 fl'LlnL·k 1 m;1Lir l\\o 11r.1z prn1tklo\\.11111 :1rchitL·kttJl1lttnL r.ll.1 
tc.1lro\\ . \\ ,·wrnm dorohk11 111:1 ponad 100 rl'allz;iqi tc.11r:ilnyd1 \\ kraju 1 z;i granica. 

()t11\\a1.nlt·iszc 'lLOogr:.ifit" do /li1icll!il!lit'rci \ Strimlherga, /±)'ćlllRIW 
I'. Fnqui,ta \\ \\':.1llgr.1hl'n Tlll';llt·r \IL' I rl·ihurgu, do [)iahillll '.I \\'h111ng;1 " Thl'atrl' 

( l\1\d \!11kl rc:;il1z.1q;1 um;111;1 1.1 spd;1.1kl roku 11J'J2 I\ \\ 1dk1c·1 Jlr1t:mii . do Ha111/C'IC1 

\\' ..,h.ikl',pt•.JrL".1 '' l ontcm['l<>r;m ·1c:nro l'on.1 '' \tt·11:1th \\'spcilpr:Ko\-:d I 11.·:.mami 
11 tall'i l't1lst1. , 111.in. \I Kraku\\ I\' zapro1ektm1:.d "'L'nogr.1hc do /111r:::r\\ "h;ikt·,paR·'.1, 
\\m"iclt/i (,o/tl/J('T).!Ol/'.,I•rch (, T.d1on ·q~<> w l.:;Hrzt im. I Slow.1tktt•gn, l.rul:::i cesur:w 

I I tuhncr.1 \\ St;1r1 m Tt:ctlr1t· .\11 /111.1t1ka 11 g \\ Clomhn m 1cz.1 \\ STI , 1\ 1'01n;m1u 
zrcaltzo\\.il \\ Tcalrtl' :\ow} m 111111 ,l/a/I•c• \X'11k.1tL·go < 11tl•111m:::e \!.I lb,k1. \I I.od/i 

'' TL':l!rt\' llll s Jar.1l/:1m111 \l('S('/eS . \\y,pia11,kiq.(1>, \/11/1\\'. (,()mlmm1u.:1, \\L' \\ro

<l:t\\ iu \\ T..::l!rn· Polskim ( Jfx'l'!'fkc• \\' Cnmhnm I< za l'rnjcklllfc ro\\ ntLZ su·nngra łiL' d" 
p1zcd,1.l\\1l' l111pc:ru\\yd1 , 111 in . . lulali . \'t•1Lliq~o \\ \!:1r11111 ilall (,ro11111gc·n \\ ll ol:mdii . 
(arTlll'll G. Bizl'ta 11 OpL'r1.: '\io\'.J" B~dgn'1l'Z\', '/(NB(, l'u,·uni ego'' .·:mtL·n 

\n:na '' Dussl'IJnri1e IL'gt> pr.tt<' lwi\ \\ 1dokrotniL• n:1g1.1dz:1nt' . 

01116r '•ladł6• • W•••I•• „ ll•z••• Staryd1 Oełorac/I 
ultl•edlaln• widowisko doku•entalne 

scenariusz i reżyseria - Jerzy Tuszewski 
scenografia - Andrzej Sadowski 
asystent reżysera - Jacek Milczanowski 

Prologus - Narrator l\rz~ sztof J.;dr,-..,i.:k 

Lizo Poreńska I 
P Ml d Durnt.l ( 1odtil 
anno o o 

Pan Młody 11 "" i;nło1i 
Adom Chmiel I 
K I F 

Bartd; K:1,przvk11\\ ,1,;1 
aro rya · 

Józef Kotarbiński 

Adom Grzymało-Siedlecki 1':1duisz i-:'' inu 

Jeon Fabre 

Stasinek (Stanisław Przybyszewski) 

Poeto (Kazimierz Przerwo-Telmajer) \\'ojt il•th Skihiriski 

Stanisław Eslreicher 

Staś (Stanisław Wyspiański) _latek \liluam 1w,ki 

lnspicient- Anna \\'ti1ud„a 

ul. RadziwiKow-;ka 3 
Spektakle 16, 17 marca 2001 . 

'/ 

Wi ;1d1 mo. "i.t.: zaślubiny zn:tnL"go pm:t) - Lucj„tna Rydb z hronm\ ick.J 

dziLWCZ) na - Jad\\ iga 1\likol:.t1cz] kowna, najpiern h) ly szok1c.:m i zaskcKzc.:

nic.:m dla IZ\\. środm\ iska. a poi ·m. kHxh '>t.tł\ sH,: karnq dramatu l..,tanisb

'' J \X vsriańsklego nabral\ i:pokc >\\ egu zn~tcn:ni:i, przc.:chodz.Jl \\ Len 'Po

sc'ib do hhlorii \ historia doskonale zna Ś\\ i:.1Jkm\ l.llnL) l11 dni. ho \\ wa,:

kvośl'i to ... 1.l\\ ni Judzie ptóra. na uki , .scc.:ny. l'ozosl:J\\Jli ro sobie trwak· 

śl.tth '' pr staci .invkulów listc)\\, p;1111h,:1 nik1i\\, dokum 'Tllei\\. u1worc)\\ 

litL"rack1ch 1 vksty Il' wykorzys1:tł Ji:rzy 'I u..,ZL' \ \ 'ki t\\ 11rzat s{ i:nam1v 
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[)uch\' .\'ll'iadk<iu· „ af:.sela ", ktc11y orxirł na [JiSmJch Atlama Chmic.:ła, Adama 

Crzymah-Sil'dll'tkiq,:o, Jcizl'fa Kotarh1ńskil'go, Luqana Rytlła, Stanisława 

E_„treiL her.i. Stanisbw:1 \\"y.sriańskiegc >, '-it.m1sbw:1 Przybysze\\ .... kiq,:o. 

Alll(lr '' [Jbl.I \\ sn·n:1riusz oryginahw nagrania „audiu" i „\ iUL'o", fragmenty 

rt'1żnych W) pu\\ ic.:d1i ~\\ 1adkc'i\\ i Ul'ZL'srnikciw tamtych wydarzl'ń. 

S[JL'kt:ikl inaugUrtlJL' ncl\\ .1 st L'nl' na-.zt'.go Tl'atru \\ stal) m zah) tkc I\\ ym 

spid1lerzu, gdzil' zn:1jJL1jl· -;ie,• m:1gaZ) n rL'k\\ iZ) ll'1w, kostiumt'>\\ i tlL'koracji. 

JL'sl te> unik:itcl\\) skan-.l'n teatralny. 111l'sp1 Jtyk:my nil' L) lko '' Polsn:, :tlL' 

i n.1 ~'' il'<.:il'. IL'p11\\ tarza Ina aura tq.:o m1l'jsc:1, bCJg:lllWc> hhtoryonc.: 1hio

rc·m .te:ll1~tln)ch n1pil'n", gromadzonych od dziL'"iatkciw I.u, powoduje. Żl' 

m;.ig:11yn je-.1 oc,.·stc1 wykor1y-.1y\\ :tn) przL'Z ekipy filmmYt'. i tL'k·wizyjnL' ja

ku tlo dn kh prndukt ji. Od dzh \\ tym \lutL'Ulll Jekor:lt ji ko-,1iumci\\ 

i fL'K\\ i1yt<"1\\' TL'atru 1111 J '-il< 1\\ .icki •go h1;dz1L' dzialat' n11wa .... t'l'n:1 \\ nit.-

pu\\ 1arz·tlnt·j sc. l'nL·rii, '' przl'-.trzeni .intl'gralnej" - hL'Z kl:h\'l'ZnL'go podzi;,i

lu n:1 '' idz1i\\ i :1ktonl\\, t htt'lll) pokaz\·" .tt' hhtorit· art\'stc.i\\, nit· t} !ko 

Z\\ i zanych z LL'atrcm, ich żyue i l\\·{>roo.:;l' Takit'J "lL'O)' jL·szcze ntl' b) Io! 

...,l l'O:t 1;1 zo-,1ab %organizcm ana '' ..,pc'1lniL' ZL' Sto\\ arzyszl'nit·m Tc.:atrcJ\\ 

. il'inst\'lU< jona!nyt!1. STI: 'pnw..,tal \\ 1999 r., jc.:sl sto\\':.irzy .... ZL'nic.:m za lo

żony111 przez z:modcJ\\yd1 l\\Pru·m, ktt'>rzy dziabja poza olkjaln~m1 in

"l)IULJ:llni kultury 1 skupiaj~1<.ym kilk:ina~ciL' ..,Lo\\arz\..,zc.:ń, teatn)\\ i grup 

ll':ttraln\"L'h działajacy<. h ,,. na..,Z) 111 mil.':;l'1l', pran1j:1cy<. h nil'Zall'żnic.: od 

sil'hie, w duchu zdrowej konkurt: ncji i z po:-,z,1110\\ .miem odtniL•nności 

s\\'oich dr<'ig a11y ... 1ycznydi. , mv:i, niekon\\'cnqonalna o;cc.:11~1 hl,.'tlZ1L dl.1 

L\\ <ir<.ów STE '-u nd.::I\\ ym wyzwanil'm. 

Jerzy Tuszewski 

.~ I 

/nan~ t..łnkunwn1.llh1.1, dr.1111:11urg 1 ll·Z~'LT radio\\~ , 111.1 r«mnk·z \\ swoim Jorohku 

utbcw rt•:11i/~ILJl' ll':llr.1lnL· 1 111ult1111edialnc :1 1akZl' I' -.l .llllc irl'lll i fl'al1zatorl'nl !dl'\\ 1-

/) 111~ t h lihnt'l\\ d11ku111t·nt;ilny t h Clu 2:; lat '' ,r,··lprat ujt• z ht zn\ 1111 rozgJo.;niam1 

L'llH>pL·j-.k1111i 111 111 '' lkrlinil', Bnik l'11 Huuapl'VL IL' I kb111bd1, Kolonu. Par, żu, 
l'radzl', IVym1L\ ..,,11hn.ic. kl'n 1 \\ 1L'dn1u .ksi laurl'a!t·m nagrod\' IL'llllL'l'k>L'I Akadl'lll11 

V!uk \\l' t·r.mklurt IL' md .'\IL'llL'lll oc:J/ n;1w11d} dzil'nlllk.1rzy ,./ł11l} \l1krolon'" Jako 

ll'11rl'l\ k 11ll'lh1"1\\ lt•t lmit 1nyt li Jl''I aul<irL'm IK1.nyd1 puhliktql nauk11wych, zn:1nyt h 
1.1kzL' poz.1 gr.1111t.11111 1'11bk1. Czlont·k i'~\..,I' I ..,IW, t zlont·k Zarr1d11 'iL'kt·jJ l>r;1rn:nur

g1une1 "!"'' .1rz} veni.1 \ utof<l\\ /.A1K..., or:iz ltHk .l ,\11\ 'lYl zny "t' ,,, .irzvszenia 

l'r.111kolon,k1L'g11 - \tl'11t·r dL· l.fL':lllon ..,,morl' L'l lbd111plu •lllt)UL - ..,,\(.J) \\ Bnik-.,•li . 

Entyklopedia „ Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego 

Promocia książki Rafała Węgrzyniaka 

E11c:rklopedia „ Wesela" to dzid< 1 hl isk< 1 eh\ udzie!>! u lat pr.1<. \ zn,ml'g<> 

ceatmloga , .1hsoh\L'nt:1 \V}dzi:J.lu \\ kdzy i ll':tlrll' \\ar-.z:m-.kkj l'\\'ST 

Rafal:1 \X
0

1,.'gt"I.) niak:1. dojrzala mutacj;1 j<.·go p1L'f\\ ..,zej k..,1.1żk1 z roku t<N I 

\r'<1.l.•1ll .. \l c'selt1 ". rozszt·rztma 1 po raz pk f\\ V\ przl'dsr:m inn:1 \\ układzie 

L'llCyklopu.ł) l Zn) 111. 

Tc.:atr im J SIO\\ atkiL'go poc..z) I llJt' soh1c.: z:1 z:L'>ZLZ} l, iż -.<.·tn:t roczntu,: 

praprL'!llil'f) \I esela możl' uc/<.:il' c.:dycp takiego '' yc.Lm niLl\\'a l'ncyklo

pl'd) cznl'g(l. k:-.1 to Of) ginalna pr:1ca ptipt1laf)~za1or-.ka. o n id.:wL'..,Lic mo

" .1nyd1 \\ :.ilorat'11 na ukow} L'h. 1:'11crklupedw zbiera c.lutvcht z.i sem L' usta

l ·nia. alv wnusi też wiele now) eh dL'mL'ntÓ\\, od faktografii pm zynajac, 

n:i uporzadk(l\vaniu calo~ci 1 propozyLjad1 interprt'Ucy jny<.11 korioaL 

Bog~1ct ,,.o zgromad1.onego 111:.i tL·ri:tlu jl''>l nic.:zwykk Br.1kcm alo dot:!c.I 

pl'lnt'J dokumentacji imponuj:tcych <lziqc'iw .sccnicznyLl1 \\"esela - ,,. 1:·11 -

qkl<>pedii j:' oc.ln.1jdziL'm) (ostatni:! premiera odnotowana '' styczniu 

200 l' l. R.tfal Wi:grzy111ak podajl' informacje.: o realizatorach, omawia ko

lejnl' msccniz;,i.qc.: n a przL'strze111 stu lat. Dot\'lZy Io prc.:mtl'r \\ Polsce. 

premil'r polskich poz;1 graniumi kraju i premicr ohcyc.:h O bok bistor\ ka 

tea tru dramatycznego usatysł.tkcjonowany h<;c.lzit· r(mnież h1st<>f) k teatru 

lalkowego. operowt'.go, histOf) k radia. LL'lt'.\\'izji i filmu \X' l:'luykf(Jped1i 

dużo miejsu za jmujl' historyczn:1 pr;1prL·mier~1. \utor stara si<; oddzil'lac.' 

prawd~· od kgently, która szybko pm,·s1:1la wokoł tego v„yd:1rzenia. 

Przy wolu je picrwszl' glos} pra-.m\ L'. frl'k\\ cnej~· i n:akcjl' puhlil zności, 

rt'pt-rJ..u..,jt· lO\\ arz) skiL', nakbdy finansmn· LL'atni i zy-;ki poL'ly . 

Encyklopl'dyczne hasb „ożywia" ~1ny.-ici z,, 1azani 7 \t eselem w sposcih 

szczl.'gtilny: K11 st) na Zachwatcm icz ·\ndrzc.:j \X'a jda lzahl'b O lsz<.·wska. 

Jerzy Nel\\ ak, Sunhl;m Rac.Iwan, Dorota !°il'gd.t, Ann.1 D) mna, 

Tadc.:usz I luk . 

Sceno Miniaturo, pl. Św. Ducha 2, 17 mareo 2001 
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Stanisław Wyspiański .wesele• 
sp kłaki Teatru Telewizii 

reżyseria - Lidia Zamkow 
scenografia - Lidia Minticz i Jerzy Skarżyński 
muzyka - Stanisław Radwan 

Gospodon - \l.1r1uv DmoLIH >\\ski 

Pon Młody - \\"t ijdt:L h Zit;Urski 

Marysia - lrL·n.1 Jun 

Ojciec - .J.1nus1 l';duvkil·\\ io 

Dziennikarz - .\rkad1uv B.1z.1k 

Kasper - \ndrzq ~Z.IJL'\\ ski 

Rodayni - \ntonin;i G1 Jfdon-C1ort:l'ka 

Zosia - 1\lalgor1.;11.1 \\ lod.1rsk:1 

Czepcowo - lrt:na I lrt:horm\ icz 

Klimina- ll..n.:sa Llp<l\\ska 

Staszek - \ lal'il'J J);11nit;ck1 

Żyd - t lt:nryk Borem :-.ki 

lsm - ••• 

Dziad- J-ranl'i:-.z ·h: P1t:uka 

realizacja tdewizyjna.) :..1ycznia 19 _ 

Sceno Miniaturo, pl. Św. Ducha 2, 18 mareo 2001 

Gospodyni- k.;1t.1rzyna LJnit:\\ sk.1 

Panno Młodo - \nn;1 D} mna 

Wojtek - Bogdan L\ -.akowski 

Josiek - \ndrtt:J \I rem it•t 

Poeto - l.t""1t'k l IL rdt:gen 

Nos- \\ojul'l·h ~brlll h 

Moryno - Joanna \\ołl ·jko 

Honeako - Jul.tnta Z.ykun 

Czepiec -Jan 'cm .1k 

Kasia - I:\\ .i 'lbrż.1nb 

Kubo - Krz\ sztol .\lachowski 

Rachel - ">1an1sLm a Celi1isk.i 

Ksiqdz - I~ gmunt l.htkit'\\lcz 

Muzykant - K.1z1m1t•rz _! anu:-. 

Z\\'i;11ki Lid ii Zamkow z \\'c'selem da1uj;1 o.;h„· ocJ roku 1911. kiL'dy 10 

ul'.hiutcl\\ala mia lsi w Tl'atr7L' \\ 'ohb PolskiL·go '' Lublirnv. 2, marc~t 

1969 roku n:1 o.;ccnil' l'l':llru im . .I ~lc>\\.ickiego \\\fL'i.yserow:1b Uese/e. 

~p 'ktakł \\')'\\Ola l burz li\\,t d} .-.ku .... jv \\śrckl litt·rar<>'', kl)tyk1',w, publicz 

ności. [)zi..,1aj tl' glu-.y z:1pis;tnL' w formie recl'n7ji i artykule)\\ "~I jl'.dymrn 

śbdem tl'j cil'k:m l'j i lwntro\\'L'fS) jnL·j, jak '' lL'd) pisano, inscl'nizat ji. 

\X ' I 9,2 roku Lidia Z.11nk1l\\ , przy \\·spcilpraq tytli sam) d '-Cl'nografow 

i komrozytora . zmiL·niajqc nil'co obsad, :ik1orsk:1. all' 1:1d10\\ ujac s\\OJ:t 

!I 
o 

.M 

a 
N --„ -„ 
• N • „ 

!I 

• -• • • • -~ • 



intcrp ret:Kjt,: i po mysl insLcn izacyjny. zrea l izowa ła He se/e \V Teatrze Te

k\\ izji. T1,.· rea li 7 . .!L j<; \\' pl'\\ n) m s ·nsil' można U\\'aża<.: za przcnic!sil'nil' 

spc:k1aklu z rok u J 969 . ..,zczc:~liw1e w arch iwach TclL•\\ 'iZjt zachowa la s u: 

kr 1pia. c.lz i ~·ki czemu możcm1 ll!n .spekta kl c.lzisia1 p rzypomnil·t'. 

Lidia Zamkow (Slomczydska) 
1 I <J IX- 11)82 J - .ikt orka. rl'Ż\XT. d~ rektor teatrn. przL'd "01n;1 tdo l'J:I'» '1ud iowal.1 na 

W\ dzi:tk ,zlllki .iklorskit:j J>J<., (-LI \\ \\'ar.,/:I\\ iL' p< I \\ Ojllil' na \\) tJzi:tłl' rl'/}"SL'fll 

'' !'\XS!'\\ Lodzi. \\)'t~·po,\Jb ncl 'Lo.:n;llh le;llrm' \\Lublina:,\\ Biahms1oku, 

\\ ł.(ldZJ \\ Ludzi na 'l 'TliL' katru Po\\ VL'dllll').(O uch1u11 m Jb jJko fl'Z) ' L'r ·'PL'klJ

kk111 ( 1111ylkc1 \\ g Il . Pru,a ( I') 1H l. B) b :ikl<irk.1 1 r 'Ż} 'L'rL'łll " TeJ lrt.<' 1111 J ',Iem cll"
kiq~n \\ Kr.1ko\\iL· I l 'J1<l-'i2l kier<1wnikie111 .1ny,tylZll)lll leJlru \\\ hrzl'Żl 

\' l;d.11hku 1 l'>'i,,_'i Il , rL'ŻY'''rt>\\.il 1 1 gr: tła" i'l';11rzc \\oj-;b l'o l-;k1q . .:1i \\ \\'arsza\\IL' 

11 9"11-- l•)')~J. \\ ll)'i~ wrocil.1 do Krakcm a. gd/.ie swojl' ZLł\\tKl<mL' życil dzil'i tła 

ll ll\'dzv !'t:at r 1111. J. Slowad.: iq,:o 1 ',Uf') fL'alr. .1 'l"L'nach kr:tkow.„kich IL'Jlr<l\\ 

pm' ,1,11\ i< 1 n:.ij\\ :JZlll« jV.l' ill,Len iz: ic je 1 n;1j\\ \ lmmL'jsze rok • ';ikza de' nilh m.m. 

Kl.1r.1 /.: 1Lhana„,1:m '' li 1:::)'d<' .,/clr:":::c/ /Wl/1 F Durren1na11a ( 19'i8, leatr 

im .1 '>ltm.t<k iego). l) I L1łrmc1 rol.1" \/t//u• (.1111ra.i.:1• li. Br«Lłll.1 r J<(il, Siary k.11rl. 

L.1Lh 'l.1k l1L't" l fuklx.'Cll' \\ '>hak«,rc.1rL'':.t < l'Xil>, ' il'.11r Im. J Słcm.1Lkkgol 
"V) „1k1c 'rd.:ta klL' " ll'l rLż) '<Til \\ pa1rn\·1· z:1r.1Jl) i"I msn nizaqL' " ',t.tf') 111 

k;llt 1c. ,\fi tl11i<' :\l < inrk1eg11 l ł ')f10 J < id>r /Jul/ \\ g \I Voli " how.1 I I 1)(1 11 ()u l 'J<> 1 

u11 l'r2 l\\(Ji-/\l.1 n.1 -;ccme katrn im .. 1 Slt!\\,1ck1cgo. \X' ia1ad1 <>n -tych '""011111 

rropozn J.lllll rrobuwab nadal" ll' J 'n'lllL' odrdmL' .111ysl\"l Zile oblicz<' Jl' J kollSL' 

k\\ L'lllllll pr/cpn 1\\ :idz;llll' zam\ 'h 1n.,LL'll1ZcllTlllL' WY\\ c iln\ .1h za< hw\ tv 1 za kit' 

pol:tllll. '1p illll poi\ I\\\ Tll I llLµat\ \\ llL' B1 b Io lllL'/\\) kb O'ohoWOSl I Im]\\\ JUUJI 

111 „.;l I\\ <>n / .l \ dod:11 r r/L·li.1, Il rl'.i111.1 m ab r<'pt:nu.1r ha rd1.o róznorodn\ , 111 In 

0/><'l"U ::a 11-:::r ,l!n";:" l\. Hre<hl:I ( Jl)(i-;1 /lt1/>u 0:::111v1 \I J.1,ntJl'Z<''''k1L·j 1';1\\ltko\\ 

'l..il"j I I <)(i~ I, 1111r 'T1'/.ot1 \\ g I" K.1fki I J 1)(1~ I A:rri/ l .i./\1> StJfokle'a I I %HI. li i•seA.• 

S \X\„pi.11hk iL'g11 ( l '><1'Jl Czt"'lc• "'polpr;H <l\\, tl cJ / p;11J zn;1komllyth "L'nogra f<i\\ 

kr.1k11w,J..1th - I id1a \lm tu / i.J1·rz\111 '>ka111rhk1111. k1«11z) h \ li a111ent\·<zll\1111 ' ' 'rcil

'" IHl .11111 .111) '" l /11\, 11 „llkl ''""' \\ ,,.k""" I prll •tbl.ł\\ IC:ll. \\ l 'F~ p11Lllto"la ~ I (' d11 
\\:11V<J\\\ ll/\'l' IO\\ ił Jll lll \\ kal1Zl0 Studio. ~dZ ! l' / IL';tlt/<J\\ ;Ji:i 1\1111111 hlj<' d::U"rJ/I 

"g I I lu11111\\.1) .i r icr~ > \\ 'P< •łpt .1nm .1b 1<1 " lt'Jlt .1m1 " h:.llo\\ 1c1d1 1.m.11.I 

l'i::11n·111 ld<•\\lz11. \\ ' l. 11.1d1 i')'i() 1'>"15 h1L1 \\\kl.1tłm\'l.I kr:1k1m,k 1q l'\\SI. 

Fiim Andrz•I• Wafdy „W•••I•" 
pokaz w 1 OO rocznicę prapremiery 
„Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 

H '>l\ c m ia J tr_~ roku \\ Tl·a tr7e im J uli11v.1 <., lowackiL'g<' odh) la st~· 

uroc. zysta p raprL·mil'r:1 fil m u \I ('Se/C' \ ndrzeja \\ 'a1d~ . Ekran przl'd sean

sem 1)\'I za k r: t) ktlf1 ~na I knr: k.1 <., icmi radzkil'gll. Po pro jL'kl ji na st c n1.· 

\\:szli a ktorz\ or.1z reż ~ SL'f, '' narzuc mej na garn itur krakowsk iej 

-.ukm:rnil'. Dnsiaj. laureat Osbr.1. Andrz ·1 \'\'.1 jda Krysr: na Zal h\\ ~Ilu -

\\ Il z i niL·kton-:: ndtw1·irq fil mm\\ L li pe )Sl:1ti r(m nil'Ż h1,·c. l.i uczL·stnic'Z) ć 

'' juhiku'>Zo\\'L'i proj ·kc jl. 

scenariusz filmu - An<lrzq Ki10'' o.,ki 

zdjęcia - \\ itold O.., o h oci1)-.ki 

scenografio- TadL"uv \\ ')bu ll . 

dekoracje wnętrz - \lal ic j Pu to\\ sk i 

kostiumy- "- ry-.1 Yn.1 Z.il h\Yat(m iL z 

muzyka - <.,1,tn h la'' lbtfo .111 

Gospodarz - \brl'k ~.ilu<'\\ 'k1 

Pan Miody - I >.m1l'l < Jll>f)'t h-.l..1 

Marysia - Fmilla Krak•>\\ ,k.1 

OjciB< - Kazmm-rz Opal11i,k1 

Poeta - \ młrl.l'I L1riLki 

Nos- \ndrZL' I ~/.\"Il pkc 1w„k1 

Radczyni - '\la lg• 1r1.11:1 l.nr<"nto\\ 11 z 

Zosia - ( „i h r 1eb i;:, 1wn.1ckJ 

Klimina - I ł:t n na skarż. 1 nk:i 

Kasia - 11, >il·n.1 I h ·ktd 

Żyd- \1 1l'LZ\ ,J.m \ otl 

lsio - \lll;J Cltiral,k.1 

Ksiądz - \ lt 'l Z) , 1.1"' l.l.l'<łlo\\ iu 

Stanuyk - \\01t tl'd 1 l'vc 1Jl1;1 k 

Upiór-\\ 1rg1huv t ;f\ n 

Chochol - 1 .11·,l.1\\ 1enu:11 < '111"" 1 

Teatr im. Juliusza Słowackiego, 18 mareo 2001 

Gospodyni - l1..1hd.1 1. )lv,-w,k.1 

Panno Młodo - F\\ .1 / .u:tek 

Wojtek- \hu 7! ,1.1,\ '>11ior 

Jasiek - \l.1rl'I.. l'l rt pet zko 

Dziennikarz - \\ 011 1<·1h l'vnn1.1k 

Kasper- .Il' " B11ko" ~k• 

Maryna - Itirb:11 .1 \\r1.c-.111,k:1 

Haneuka - \l .1ri;t 1\.1 >nw1t k:t 

CJ.epiec - Fr.im lVl'k !'1n 1ka 

Staszek - i.L'vL'k l'l'k<>rz 

Rachel - ~t.qa Kom• in•\\ „k,i 

Dziad - I k nn k Boi ow,k1 

Widmo - Olg1,·rd !.ul...1 "'''" u z 

Helman - ( /l'-.l.1\\ \\ ollqko 

Wernyhora - \nur ~llod111<k1 

~ 
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Pr:u.:a nad filnK·m rnzpoc:z;,:la się '" lipcu 1971 roku . W Kr.ikcm i<:: kręcono 

sccnt,: odjazclL1 mszaku w1:.-.dnc:go spod ko~dob M<triackic:go. a w j:JZd 

orszaku do Bronowic. kn,:t·ono w , 'ow1.:j \X'si Szl;1ch1.:t·kic:j pod Kr;,1kmv1.:m. 

Sceny Wl' wnc;;trz;1cl1 powstały " atdic.:r \Vytv.;órni Filmów Dokurnem:1lnyd1 

\ .... \X'arsZ.I\\ il' , ,SCl'!l) plencro" c.: \\ • wsi Czosnci\' a rod \Varsz;m •I. gdzie 

przcnil'.siono orygin:dm1. zakur 1 on~) rot! Krakrm em, chale,. i stodnłc,.· nr.1z 

'"' Oborach pud \X'arsza"a. Z „Termajer<'>\\ k i " \VYpożVczono mc:blc \\ 'łodzi 

mierza Tetmajera c raz p;imi<.iLki rodzmne 

Film został przy11,:1v h;irdzo dohrz1: , 1 to z;irc)\\·no '' kraju, jak 1 za granici 

Gram niL·mal '' •.: wsz; stkich krnjach był najlepieJ przyjmowam m polskim 

filmem. 

• \\ U ese/11 \Vyspia1'iskiego \ndrzej \\':.qda odnal:izł wszystko: i:.Jscynuj:1ce 

kino, fabule,.-. realno.~ć hbtoryczn,1, lob In\ kolrn) L rodz<.qm\ osL' , groLe.sk1,: . 

s:ll}r1,: .socjal n:) , dram;It zbiorowy 1:tL . < Krz} sztof 1\lc,:trak „Kultura" l . 

• Trzeba. by ''-'-'Zyscy miłosnicy kin<l '>il,' zbudzil1. nit: wolno przeouyl 

:.Jn.:yclzieb Wesele Andrzej;,i \X':i jdy jest ~1rcvdzidem i nie '"aham s1i: 

rm\ ledzieć, że jt,st to najbardziej pof)"\.\':.J j<Jl'Y film od czasci\\ Szeptcju• 

i krzyków . (Jean- Loup Passek, „Cin •ma 7 1''. Paryżl 

• ~•I fi lmy, k tore zmuszaj<) , by je ogl<)clac z ..,z:.icunkiem i pudzi\H~m. mi

stl70\\ skie ruchome o br.LZ) , \\'izualne delirb , kor<J\\ od) ujęć \\spania le 

.torkiesrrowanyt h. To przypadek \.\.'(,se/a, filmu. który p171:or;·wa polsk<1 

17l'CZ)'\\ htOŚĆ histof)·czna ..,pojrzenielll J1ełnym przenik!iwosli I \\idowi 

skowego gen iuszu Ten poemat wizjon1:ra można sm.1kcl\\·,1l', nawet je~li 

ni1: wsr '> 1 ę Polak11:m. (_Jean-Luc Douin „Telcrama ', ParyżJ 

świetnych ren~nzji , opinii by ły dziesi<.jLki , choc iaż niektórzy też krytvko

w ał i . jak zwykle. Dzisiaj , 28 lat po premic:rze, możem) zweryfikow;1ć te 

s:Jdy jeszcze raz '>potyk:tFIC su; na ekranie z bohaterami ~-,· ..,piańskiego 

1 \V:qd} , któremu Elia Kazan zazdroscił Lak W'>paniałego „su:narzyst) " 

Andrzej \X'ajtLt '' -;pom in,;.1 

Pn w ielu latach od pr1:m1er;· filmu spotka łem w Parvżu mistrza anwrv

kańskiego kina. Elit; Kazana Kiedy pcw. iedziakm -;woje nazwisko. 

zapy1.1I mnie: „Czy LO pan zrobił fi lm. k1clr; dziejl' się" c i ągu jednej 

nocy( Pomyslakm nat\chmia„L. ze chodz i o Popiól 1 dimne11/ Okaz,1ło 

sil;'. . że m i .tł Ili.I my:::li U' ese/e· „Kro panu napisał L.1ki dobry scenariusz?" 

Bylem -;zczt:śli\\'} i <lumny z Lego Lt.:. umi.tłem nud<ll sztucL· teatralnej rak 

Jal1:ce filmow) bztalt 1 żi: Elia Kazan poznJI -.u: Lilk <lob rzt:. na genialno

.;ci dra1mt L L11J~ii SL.inislaw.1 \X'~ spiań-,kiego . 

I jL·szLze j ·dna wypowiedź· 

Slall'isko. 12 stycznia 1973 

Om[.!. t I'llnie Andrzeju. 

Olx1je z żu11a jesteśmJ ·pud u ·ie/kim u•raże11 iem „ \Fese/a ". ,\ ie hfdf 

hawil 'W 11• szczeuóly. aby nie puu•wkszac.' 111eprau•dopodohnycb hzd111: 

jakie 11t1 ten temat p1~,-.za „znuu·cy „ - raz jeszcze dou•odzqc. że rzic nie 

cz1~ja, 1w 11iczpn sir 11ie z11a;q i nie ma;q żadnej u•rażli1l'Ości lealralnej 

ifilmou•e;. Oczyu•1.-icie mam róz11e zastrzeżenia, ale po co m6wic o (vm 

.itam podziu• dla !'ana dla operalora, dla c11duu·11ej 11ai Kumurou•ski<f. 

dla ,C!,<1rzkieP,O Lapickiep,o. o kt6n•m piszq !akie bzdury, ale li ' WWICie 

rzeczy dla u·szy.,tkich Naju•wkszy podziu• dla IX'yspia 1lskiego i d la 11ie

szczrs11ej naszej ąjczyzny. dla klórej aktua/110 . .fć .. \fesela "11ie zmien iła się 

prza 7 2 lata! Tak jak lu Pa n 11 pou•ic>działem po „Brzezin ie " - Pa n/est 

trielkim ar~1·stq 

.~ciskam dłwi Pana, Żu11a pzęJme uk/011y lqczy 

Jarosław Iwasz kiewicz 



Śladami 11 Wesela" 
Wizyta w Rydlówce i Tetmaierówce 

Rydlówka - de 1111 \\ Brnnu\\ 1c1l li \lał) l h ''\budo\\ .1m \\ !J1.1d1 

!Hl) 1-lJ"i rr1u \\ łudzi111iL·r1.1 T '1111.lJŁ'f:I 11;1 k;l\\:dku gru111ll ku pion) 111 ml 

ll''>Li.1 J.lL k:1 \liknl.1jc Z) b. Tll tu odlJ\ Io „i<: "I) lllll' \\e:-.l'k Jad\\ igi :'\likoLij 

lZ) kei\\ 11) z l.ul·j.1111..·111 H) dlc..•m. l lrt..'\\ nian) dom niczym lllL' otlhil'g;tl od t\

po\\ l.'l f)odkrJko\\~kiL'j dt.tlUp) -1>\ł panl'H>\\). miał 1 izh), I s1i:ni;1 n:l O'>i 

1 d.tch k~ l) ..,trzed1a .• tł ·ml frontu IW\\ lll' L'il.'ll1l'lll) d\\ orku - podcienia 

z g.111k1c·m kr)l)lll gont ·m. :1 n:t VlZ)Ut..' ganku zn.qdemal si1: kanu..,z z hl.'r

IX'lll Tl'tm.1j..:re.>\\ Po k:\\L'I ... 1r(lnie domu z11:1jtlil\\.1h1 „ii: prani\\ ni;1 malar ... k;1 

\\ 1911.~ r l'L'lP1a11..-re>\\il.' \\) pn1\\,1dzil1"li.'1 tl'go domu. :1 \\ JL)łJH r. dom 

odkupił od :-.wq,:u V\\ Jgn l.uq.111 H) dl'I \\ Il) 12 dokonał jl'gu rrn·hude 1\\ \ 

\\1..·dlug pn>jl·k1u J'nnc ivk.1 l'llkllt\ n-.k1L"go. Dobudował pil:ll.'rko z pokoika

mi ... rn·d11 ,,, \mi i p11kf) I dom d.1d1c»\\ ka Zburz\ I p1au>\\ nu,: m.tlar ... b 
i \\ zni1,.,l lv\\ a tZL'~L lllltnl\\ :ma, " kte"ir1..·j ur1;1dził ... wc11 gahin ·1. hihli >tek~· 

uraz ku dum,: i ł:t11cnk1:. H) dlowk lll!L'"zk:d1 tutaj do l 9 l H r. Po ::;mit..Td mt;ża 

Jad,-. iga HHllm\ :1 \\faz z dzi1..·u11i miL'Vk:tl;1 \\ Kr:tk1 I\\ it..', :t dom zo„tal 

\\ yd1.iL-r1..1\\ ion) Po us.11nndzidniemu -.11; dziL'l i I{) diem a \\ n'idla d1 > Brono

'' it· i lllil'..,zk:tl:t tu ;1ż dt> śmierci. " 195<1 r. \\ lZ:t..,il' dn.igiq \\ ojm· \\' dornll 

kn'>cl'j luh dłużl'j mil'..,zkał) rodzin) \\) -.il'dlonL pm.:z 'iii:mci'l\\. prLL'Z rok 

z.: tk\\ :lll'r< 1\\ ani tu h) li 1 >fit L'r< >\\ iL' nicmit't 1). \\ l l) d zam1L'..,zk:tla f IL'll'11:1 

i{Hllo\\ a z rodzina . \\ J l)"i~ 11:1 "iO-ll'cit• <;111ierd \\\sri.n1skil'gu Jom lZl'ścin 

wo go eidnowionu \\' Jl)()H n:1 ..,klltl.'k pożaru po\\"aŻntl' Utu:rpi.tl. \X'oiWl 

zhltzaj:tl'\'tll -.ie,· uhd1odo\\" I f)(l-kt' i:t urodzin \X v-.pi:triski(·go ro ... uncl\\ i ono 

\\ domu I} m ur1.adzic \lut.L·um lkgionalne \Jłodl'i Pobki , k1órt• zgmmatlzilo

h} f)allli:tlki /\\ iaz:lllt'/ gl'lll'Z:ł H (•Sdfl \\\ ._,ilkiL'lll społt·cznym Uda Io '>i~· 

7~uJ:tptcm:it" .~ izh) 1 urzadzić \\ nilh 1..·kspoZ)tjt; d 1ro\\ i dL'flC>Z}t(1\\. 

\luzt·um ol\\arto 21 XI Jl)(1l), jvgo kustovL·m 1.ost.11<1 '' nuczk.1 Lucjana Rydb 

- \nn:1 Rydh'i\\ 11:1 , hL·d:1c1 "last iLiL'lk:1 dtllllU. Otl J l)(ll) rokrocznil' 21 listo 

pad.1 n.1 pa1111:11 kt· '' v-.da R) dl.1 i \ 1ikc1ł:tjLZ) kc'l\\ 11) c 1dhy\\":1 ... i.; tu nhrzi;d 

()..,adzani.1 L h11d1ub '. \\ [ l)H I J1fl) 'il,tf1!llno do k.1pit:tllll.')40 ft'll1011lll Z /:t· 

mbrl'lll 11dn„tt·pmL·n1a Z\\ ivdz:tj:lt \ m pr:tcc t\\ ni i hihliotl'ki R) tll .1. 

:1 L'k„poz) tW przL'zn:1oono 5 1zhy n.1 p:tnl'rzi:: 

• J1h,: . tan..:u11a ·. \\ ktc >ft'f gr.il.1 k.1pl'la i t.1ńt zuno " uasil' \\·t·scla 

lt • -• • 
ł 
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i·ł 

Izb<: „WL'sdn:1". d:m n~ gahinL'I TL'Lmajl'r:1, gdzie poc.L1w:.mo poc.:zi;stunt:k 

uczt:slnikrnn wesd;i 1 gclz1L rozgrywa sio; li C!sele. 

• AlkiL'rZ, d..1wn:1 s~ pialn1.1 ktm:JjL'f(l\\ \\ kL<'>rl'j w trakdL' \\l'sel:1 znajdo

wały .sit: kiżka , klll} ..,k.J, sz:1fy itp. 

Tetmajerówka - d:m n~ d\\ 11rvk frant iszk:iń„ki. _IL'sZl'ZL' '' poluw ie 

XIX\\. grunty Brono\\ il' .\lałyd1 naiL'żal) od p<'>lnllC)' do klasztoru O]C<.l\\ 

!r.tnLiszbn(iW, <I mJ poludn1;1 i zachodu do kosciola .\JaJiJl kit:go. (jJ} po 

pożarze kostiob lr:tnciszkariskiego ( 18')()) z:1kon potrzebo\\ .il piL·nio;dz\ na 

mlbmlcm(,', rozparcelnwa! grunt} hronowid,it: i spr1.vdal llllL'jSZ) m d1łop1H11 
,\Jio,:dzy inn) rni Franci .szbnil' sprzl'd:di w1i\\'LZ:l'> foh\ark , ktof) \\ kilbdzie

.si•IL ła t pózniL'j kupi! \\ lodzimier z Tl'llmjcr ~~1.siaduj;1cy z „Rydkmkl" 
franciszkańsk i Jwc 1rt:k nah) I ·1 l'1majl'r \\ I 1)lJ.'I r. i po od111 >\\ il'niu , zarnit:szkal 

Lam z rodzin:1. Jt•st Lei kbs}cys1yunr dtl'\\ nian}, bidon}. kryty gonlL'lll d\\ o

rL·k, z g:tnkiem wspan) 111 11:1 CZtL'rL·t·h drvwnianyt h kolu111n;1ch. Obok zn:1j

dujt: sii: pr..1cowni;1 maLl1.sk.1 lL·tmajL·r.1. Dwurl'k i pranl\\ nia mal.1rska 

\X lodzimiL'rza TL"LnnjL'ra „a n:1jpu,:k111L'JV.) 111 ze.spoiL'm zaby tkow\'ln Brono

wic. Dzisiaj „T ·tm;qL'W\\ ka jl'sl \\ l.1sno..;ci:1 rłżl>il't} Konstant) ( pr..1\\ nuuk1 

\\ lodzimit·rza TL·tma1i:ra l i jej rm;ża /.bignie\\ a KDnstantq.(o DworL'k zt>St.d 

pr7l'/ pansl\\ .1 Konstan1ytł1 pit;krnl' 0Jrl'sL.1urowan) i -.1.1nc 1\\ i w1ik•lll1L' 

1l1LIZL'Ul11 sztuki o nil'po\\ t.1rzalnL'j .11m1 >sf'L'rll· Dom ;;m st.L' w ,.;cinn} 

i c >Lwart\ db poyjaci<'>I. 

wyjazd do Bronowic z pl. Św. Ducha 1, 18 marca 20Dl 

Imprezy towarzyszące 
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
Scena im. Stanisława Wyspiańskiego 

godz. 15.30 
Steny z „ Wesela" Stanisława Wyspiańskiego 
Pokaz egzaminu Ili roku Wydziału Aktorskiego 

Opieka pedagogiczna - Jerzy Trela 
Ruch sceniczny - Krzysztof Jędrysek 

Gospodarz - \liclul \l.1jnicz 

Pan Miody - '>Li1..1s1ian J> ..1 lka 

Marysia - Agata Kapllla 

Poeta - J.1kuh Bohosit:\\ kz 

Moryna - Dommk.1 Kn.1pik 

Czepiec - '>bwomir Popek 

Gospodyni - .\nna O IK'fl 

Panno Młodo - K..11:.1rzyn.1 Warnh· 
Jasiek - Bogu..;law Ku li ·k 

Dziennikarz - Bartłomie j Chowanit:c 

Zosia - J\IJlgorzata BulZkowsk.1 

Rochei - Gahrida Frycz 

godz. 17.00 
Roman Brandstaetter Ja jestem Żyd z „ Wesela" 
Adaptacja i reżyserio - Tadeusz Molak 
Muzyka - Lesław Lic 

Hirsz- JL'rzy Nel\\ ak 

Filip Woschutz - !"adl'l!sz t-.bl:1k 

mdodit: na dwckh in'>trumetad1 z L'poki gra k">law Lic 

ul. Straszewskiego 22, 16 marca 200 I 

Premk'r:i .spt•kuk lu odhyl.1 sit• I (1 mc1rc.1 11)95 r. \\ St.1fl'J G ~lłl'rii " Kr.1kow ic 

przy\\ spcilp1.1q P.uist\\'o\\l'J \\\ z..,ze1 Szkol~ Tc;llr:1lne1. Ou tego v·hu 'Pd·a,1kł 

lllL'przc:n.\ .111JL' jL'sl gram. ohL'l ntL· jL'..,l \\ r<'pL'nu.1r1.L• t\arodu\\ L'gc' '>t;irL·gt > 

TL'atru , ;1 <> JL'go pu\\ (ldzL"niu s\\ LILkz~ niL·u..,Lajal'L' z.1inten:..,t1\\·aniL' puhhL7no~L'i. 

niL' 1m'i\\ i.Il Jl!Ż '' hard1.t > pod1ll'hnytl1 opini:ll h kn. t~ ki . Do ll'j J1t1r\ 1~1g1.111c1 .~2(1 

..,pc:k1.1kh! 
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Rok 1901 

W drugiej polo\\ ie lutego l 90 I r. \\ Krakowie pri'ywedl do 

mnie '-'tanisb\\ \X'yspiański z n:kophem piern szego aktu \rese/a. 
Był on \\ted\ poeta nierozgłośnym .• 1utorem \\ orszml'imrki. 

Lelell'cla. dzieł prz) jt;tych dobrze prn:z kl) tykc,.· krako\\'sk:.1. kt«>re 

j •cJn;ik n.1 razil' nil' miały \\ ielkiego powodzenia. 

\\ ysp1ański ,,. o\\ e pamit,:tne popołudnie zaczai mi czyt.Il; cichym 

głosem pocz:.1tek przedzi\\ nego pm:maru-szopki. zro<lzont.:go 

z przeżyć bronowickich ... Przt.:-.t:.l\\ .tł cll\\ iłami. \\tr.1Lal krc'>tkit.: 

uwag1. Po poltoragodzinny m uytaniu - ożywiony. ZJLhw\ eony, 

prosiłem goqco o dalszy ci;1g -.zruki Po kr<'>tkit:j dyskusji poeta 

sk\vapli\\ ie zgodztl -.it;. aby um1e-.zLZon.i \\ '>rodku przt.:mo\Yt,: do 

ChoLhoła za oknem prz ·nieśt; na koniec aktu. l znal, że dla teat

ralnego eft.:ktu i <lL1 1'.alożenia poezji \\ dramacie taki porz:.1<lek 

-.cen Dc;:'<lZie k:pszy 1 hardziej wymcl\\ ny. Prnem \\ L iagu t\ godnia 

\V)'!)'\\ alem poecit: na goqco kartki rc;:kopi.-.u Hesela. ktc'>re, 

prZL'pisJnL\ poszło szybko na warszt.ll \\.~rc'>d goraczkowt:go 

tempa pracy i :i.y cia sceny kr;1 kowskit:j. 

-.t próh1e czytanej .trl) ści przy jt;li sztuk1.· b ·z t:ntuzjazmu, a n.I\\ et 

jedna z młodych w6wcza-. aktorek ze złości.) r7ucila o stc>I rolę 

Panny 1\llodej, kt6ra porem ch<,:tnie zagra la ~iemaszktm a.C.. ) 

Podcz.1s rrób cz:ir poety zawladn:.11 \\') kona\\C,l!ni, kt(Jrzy szybko 

\\.li.tgrn;li -.it,: \\ orygin.tlną armosf~n: maj.ikt)\\' i ... nu, pom1e-.z<1nt.:

go z jaw~l· Autor praetl\\al gorli\\it: z nami 1 z c)\\CZL:..,11)111 reżyse

rem. dolkm W~tlL·wsk1m. I stal -.il,' cud.( ... > 

Józef Kotarbiński 

/e .{11 w/a 11/tu~1· \\ .1rv.m 1 192<1 
• :I -• • 
:I 
o ... • o ... 
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I przyszedl dzil'r1 16 marca 1901 r. \\ Krakowie. Afisze ogłasza
ły lf,esele, dramat \\" 3 aktach Stanisława Wyspiański ·go. <. .. ) 
Przedstawieni , si<; skończyło Wszyscy jak skamil'nieli Cisz..1. 

l dobrych kilka sL'kund d zieliło to milczentl' od głośn 'go zh1oro
\\ L'go okJ..1...,ku. 
\\'olano autora . 'ie wyszedl ( ... ) 

\\'y-.piański .srał \\ gardL'robie jednego z J.rt)' '>tl)W, mikZ<Jcy, blady. 
Przl'd nim IL'żal p1,:k fiolkc'm i stało pudełko cukierkóv.. prz} sia

m eh mu przez rani.I ParL'rhk.1 . 
- Pomadki! Ha , ha .. . pomadki! 
- To h~ I} jedvnc slcm a, j,1kie po\\ iedział po przedsr:m ieniu 

sztuki \X'yvedł 
Lycyna Kotarbińska 

\\ <ikulu /('l//ni ,li<']{' ll '\pum11ic' 11U1. \X':irv:t\\ :1 19:10 

Ge.i} w dniu 16 marca 1901 roku zapadła kurtyna po ostatnim 

;ikue pief\Ą-szego przecist:m ien1a Wesela , na-.tab \\ teatrze kra

kowskim „chwila osobliwa". Cala ruhl i czność, oszołomiona 

napieciem teatralnego \\T<1żenia, siedziała z te. hem zapartym, jakby 

do miejsc: rrz-y kuta Pomimo okl.1skó'"' Wyspiański nil' ukazal si<; 

na proscenium. Znikn~1ł nagk z teatru niepostrzeżony .„ Po\\'oli 

oprc)żniala sit; sala. Jeden z osrarnich v.yszedl malarz "it,10isL1wsk1, 

gd) już światła gaszono. i szl'plał przyciszonym glosem: 

To nadZ\\ yc.za1ne , szalonl', ale genialne! <. .. ) 
Józef Kotarbiński 

/,e .:11'iolt1 ulu dr. \\ .tr.-.ta\\ .i 192(1 

Drop,i. serdeczny Panie Sta11isłau 1ie' 

Pierll'szy raz u • życiu dzieło sztuki :::rohilo 1w m11ie takie u •rc1 -

żenie. że płakałem. jak małe dziecko. 

Dzi.{_jeszcze po prostu rad}' sobie dal' nie mog~' Latam po mie.{cie 

1 .{111iejr; .... ię, i Il ' oczacb co chu·i/a stt:lja mi łzi•. Zc~;rzał mi pan 

u• gle/Ji{! mojej duszy Zrobił pan u•ielkie. ll'ielkie dzieło. ll'ielkie 

dzieło sztul..>i i u•ielki<! dzielv miłofci q;c::yzny. 

Zu•a/1/ pa11 Chrubrep,u 111iecze111 starq, p,/11pia. pozyzru ·11a my.<! 

u• PoL'ice zzl'alil pa11 sztandar or{!,anic:::nycb prac, po::yzrunych 

id<!i i ::asia/ pan złote zinr110 miłości idea/11 i u•szystkiep,o. dla cze

l-iO siać u•m1o.]ak Arcba11iol. zatlmql pa11chorqf.!.ieu·z11c1pism1y111 

1ia niej basfem miłości Qjczyzny i tl'ielkiej. 11ie.<mie11e/11ej sztuki. 

Ci('żrtrne matki poll'i1111y chodzić 1w pmiska rzecz że/Jv nh dzieci 

rodziły się. 011•ia11e zskm p,e11111sz11. u/Jdarzune tl'ie/kim sercem . 

Z/oto dla ttoskali, dla zdrc~fcdu • i dla podlew1 t/1111111 spolecz11ikóll', 

dla nas, dla Pu/ski. dla artyst6u·. )es/ teraz p,1l'iazda ta chorap,iell' 

pm Iska Żytl'if dla pc11w llt~/wr::sza cze . .;ć, a u• sercu p,ureje 111 i dla 

pmw 11tlj{!,ore/ ·za 111 lło.{c.' . 

Gcfr piszę. do oczu tlocza mi si~' łzy, aż mi u ·.~tyd ludzi, co 11a 

mnie patrzu . 

Król-Ducb zamieszka/ u•po1111 

,\iech Bóµ, i Jfatka Boska i Kró/-Ducb Polski strzeµ,q pcmo od 

u•szystkiep,o zlep,o i poowµ,q pmw u ięcejjeszcze i dłzą<o tu·o1-zyc.'. 

,~ciskam pana 11ą;:,erdecz11iej. wljp,orecf!j, jak mnie tylko stać 

Włodzimierz Tetmajer 

I on11: Jz1alek 18 Ili 19<11 r. 
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Wesele streszcza \vszystkil' cluraktcry'>tycznl' znamiona t\V(>r

czo'ici W) spi•tńsl..iego, jako poety. Twórczość l.t płynie: z nie

zmiernie nat(;'żon<:j inteligenc} i kr)1) znej 1 z ogromnie czynnej, 

samodzielnej, nem O\\L'j fanta/} i. TL'. dwie <.ech) tłumacza i umoż

liwiaj~) glc'lWl1), isrotn) ry:-. \\ty-.piańskiego poezyi: improwizacn" 

\\)Tzuun;J jak J.rn .1, .1 z.1r.m.:111 ph n.1q 1 l<;ŻL'.jaq \\ żłobiskach 

krytycznej Ś\\. i,1domo.ści. K.iżdc dzido WyspiańskiL'go powstajL jak 

te n)żnoharn ne po:-.kn:canl', łśniace ki ·lkhy i k\, iat), jakie na 

~lu rano hiegłL' dłonie rzt:źhi:1 i modelu ja ostrzl'm dłuta '' pl) nnym 

szkle. wśrc)d iskier. w bla.sku rozpalonL'.go ogniska. Poezya 

\V') spiańskiego podobnie ma '' '>Ohie z-1stv_gł) żar. a zarazem 

szkli'>t\. zimn) poi} sk ki) l) cznej obiekty\\ n 'I inteligt:ncyi. 

Krytyq zm i f•1nta1.ya, mt'1zg i nerwy, złoż) ł) si<; na \~ esele: dzido 

okrutne. jak żrac:y rozcz.vn lł1emiczn}. a drga1~1<..e, jak płomień, 

rozż•trzunym rx1tryol) zm1:m, dzido oryginalne 1 indy''" idualne 

anyst) na \\ skrc'>ś, dzieło - mojem zd.tniem - n.tj\\') b1t111t:jsze 

\\ I\\ c>rczości mloc.łt:go pokok111a polskich pm:tc'lw dramaty unych. 

Rudolf Starzewski 
Cz.1,., 1901. nr 6~ 

PrzyszeJI, spojrzał, Z\\}'ci<;i)-1. ,1 zwycięst\\.O to godne mocy 

i 1111,·stwa. było tym łatwi ·1sze. że wszyscy czu li, że przecież coś 

takiego, takie zja\\'isko, musi rrzy1śc.'! 

Potrzeba było u:km it:ka, ktc'>l)' by miał zdolnosć Jo kształtowania 

\\sp(>łczcsnych UCZUĆ i poj<,:Ć W' c.Jzil:\\ it;CiU swoich Ut\\Of;.J.t.h 

\X'yspiań-;ki nie za pm\ il:'dzial. ii:. Lo potwfi - niespodziewanie 

zrobił to \\ Jzie:-.iatym. w \rf!se/11. il' można h\ lo przet.zu(. Ż.L'. 

lt:n czlowid,, obr(>eony t\\':irz;t ku przl:'szlo~d .dho olK) po

wszt:dmL'tnll, ogc)lm:mu Ll,.'tnu ~crc.1 '' s\\ uim społecze1hr'' il:', 

potrafi naglt: odl:'Z\\ al< si<; gfo.-;em ktc'ir), od dołu do g(>r). luuzi 

wykszLalconych i ludzi niev.:ykszt.1.lconych porwie, \VsLrz;1śnie, 

przejmie, wzruszy - i ujarzmi. 

\r.ese/e. 

Po1echał \\') spiański ( . l na nie" inne '' l'S ·Je luc:jan.t Hy dla 

z dziewczyna z Brono\.\ ie \la łych J.1g:1 l\likubjcZ) kc'>\\ na. h) I ram 

kilka godzin i przv\.viózl st.imtad \r ese/e, jedna z najkrwawszy eh 

i najtr:.1gicznil'jslyTh sal) r, jakie kiL·dy knlwid '' ogól · napisano. 

satyr · l) m dotkliwsza. że autor nie ud si 'hic me)\\ i i \\') lll) śla. ale 

pokazujt: n.1111 ludli. I t:tk piL·rwszt: dzieło naszq epoki. kt6re nam 

n.ljszerzej i na jglc,.'bil'j pokazało wspokze..,nego czk)\\. i eka; straszn<J 

i krwaw;1 jest satyq, w:-.t \\esdern - upior(m tańczacych na 

grobie. C...J Krwawa, stra ... zna. bezlitosna -;atyra. \\. ktl'>rcj nikt nie 

wyvcdł hez .szwanku . ironia zrez)gnmvana. piL·kidnie smutna 

1 piekiclnit: zreZ) gnowana ironia. 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
\\"wiki /K>eta I\\ I T)gounik llu,.,trtl\\any 1901. nr 1."> 

ry J! 
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1 OO lat późniei 

Zdum11;'\vaj:1ce. ' igdy nie przypu . ..,zczalem. że mog\.· odmówić 

reży se ro\\ ani a ~r esl!/a. a Z\\ ł.tszcza na scenie Teatru im. Juliusza 

~IO\\ .tckiego '' Krn kem ie i ro \\ ">etną rocznicę premiery .1rcydzie

la W) spiańskil:go 

Tak' .1k też nie spodzkwalem Sil,.'. że doży1ę wolności, ZL' za 

mego życ:ia Polska sranie st(,.' niezależnym politycznie krajl'm. 

rz~1dz~1cym sic; wl:isnymi intere">ami. 

W es<!le pcm stało na kilkanaście lal przed odzyskaniem n1epodle

glości \\ 1918 roku \\ przeczuciu zbliżaj4cej sii.; wolności i obawa: 

CZ), .1b) nie zmarnujemy rej n'IOżliwości . To rozdzieraj:1ce f))tanie 

towarzysz}lo nam o I 19'±5 roku do zwycie:;sL\\a „Solidarnośt.i", 

a i później przez lata stanu \\ ojenn ·go, do 1989 roku. \\'.ese!e 

towarzyszy Io nas/') m zludnym nadziejom n.t zmianv ,,. 1} m znie

wolonym kraju i tym t} !ko można wytłumacz} ć, że <loczt.k.1!0 się 

tak \\idu wJ.żnych i r(iżnorodnych re.tlizacji '' tych właśnie 

latach, w przeciw ieńsmie do okresu międzywo1enn ·go, kiedy to 

'' d\\ udziestolc.:ciu nie po\\ -.raly żadne znJ.cz~1ce inscenizacje tego 

utworu. 

Być może dziś jest podobnie . Wesele pow-;talo jako uI\\Of polt

tyczn7, ta k było odbierane i domaga sic,: nic tylko uta lentowanych 

:.ikLor(m i pelrn:go lll\.\ enqi n:żysera. Wesele pocrzehuje reż spr:.1-

gnionq zmian roliryczn)ch \\idowni, krc'>ra \\, każd}m z symboli 

kolejno v. kraczapc) l h na scen<;. doscrzeżc znaki otaczaj<1ce j go 

rzeCZ)'\\ 1stości. 

- Kogo i do czego \\ /} wać dziś b~·dz ie zguhion) r(ig? <.\koro 

\\ S/.)SC) '' iedz;.i czy j ·go głosu -;lucluj;1 Lak pilnie i u> ten gło.s im 

m(Jwi . 



- Któż c.lzi.ś rańczy taniec chochoła? 

„O \"\ ielkości trudno śnić 

Trzeba żyć, trzeba żyć" 

powtarzaj~( sobie niektórzy i Ż) j:.j dak:j, h '7. obawy O j)rZ}'SZIOśL' 

i kraju, i \vbsnq. A n;,1mc.lowo-p:uriotyczne hasła niektórych 

ugrUj)O\V<lń S~l dziś t) lko j)OJitycznym folklorem prawicy, bez 

żadnej sily spr<l\\ czej . 

ie da sic; \V) st.I\\ i ć \f,(!se/a w kraju pozbawionym cenwry. Gdzie 

każe!) może \vyrażać s\\oje poglądy, .1ż do przesady, gdyż\\ cym 

utworze .sci:na porozumiewa sic; z \\ idzem tajemnym jezykiem 

1naczer1 i S) mboli, ponad glowami rzadz<1cych . 

.. Wyobcowanie i wolno.ść stanowi;! dv,k '>trony tego .samego 

medalu. '\!il' może być wyzwolenia jednostki. lx:z kosztu alienacji" 

- zauważa profesor Mari:1 Janion (w: Do H/fropy tak. alt> z 11ai;z_1•

m i 11111arłym i). 
Wyzv·:oliliśm) sit;. może zbyt pn;clko spod cic:żaru nasz ·j przes,do

ści. v-. yalienowali od c.luchó\\' i upiorów, które tak długo i tak 

skutecznil' \\ skazywal) nam drogi):' do \\ olności 

... i cJ >brze nam z tym. 
Andrzej Wajda 

\X a r'>za wa . r 11 200 I 

wy..,piańsk i inspiru je mnie w i1.:lkości:1 swojej sztuki, w kt(m~j 

dla mnil' najważniejsza 1est muzyczno~ć \\'il'rsza. pulsuj~IC) rycm 

i symultaniczna prz1.:strze11 c.lramacurgiczn,1. 

Zygmunt Konieczny 

f-r:.tkliW 21 li 2(}{lj 

-
Zrodzone jako symbol b 'Znadziejności i niemocy - Wesele -

srało sit;;> / uplv'' em czasu znakiem trudnej wytr.vałości. Czy to 

nie zdumiewaja e? Chyba jedn.tk pokrzepiaj4ce: lepsza przecież 

wytf\\'Jłość od niemocy! 

Jan Błoński 

Krakci'" . 21 II 200 l 

Wy pdniony Ż)'\\ iolami sztuki - poezja, muz\ k:1, tańcem -

dramat '\ y:-.p1ańsk1ego je.st s\\·oisty m. magiczn) m Z\"\ ierciac.lłem, 

\\' kcórym odbija sil; .rortret własny · · Polak6\\ żvj<.)cych na przelo

mi • XI"'\ i XX wieku. ·r a lent anysty .spr<m il jl'dnak, że \"\ zwiercia

dle tym oc.lhijJ sit,: t;1kże portret nas, Polakó\\ Ż)jacych u progu 

:XI \vi ·ku. Bo 111) rc)wnież, podobnie 1ak nasi ojCO\\ ie, Lht,.'tnie 

odwulu jemy :-.i<,: do myślenia symbolicznego. z r,1c.lo.ści'J uciekamy 

\\' swiac urojonych idei, z \\ ielkim zapałem budujemy wyobr<.tże

nia o otaczaj;iq m św1c·cie na podsta\\ ie pil,.'knych, ale nierzadko 

falszywych przesłanek. Zamkni<,:Ca w \r'ese/11 „spowiedź generalna „ 

artyst) staje .si<; spowiedzi<.1 każe.lego z nas. To dzit;ki Wysp i ańskie

mu możemy dostrzec umowność .s;.1dó\\ i ocen tak czt;;>sto poda

wanych rrzi:z polit) kc'l\\ jako prawdy niepodważalne. możemy 

odkryć mizerie:; rnitÓ\\ polit)crnych czy .społecznych, ktc)f) mi 

przez caly clziewi<,:tn,1sty wiek brmili si<; nasi przodkowil.' może

my rozpoznać sil,.' \\ s\\ oim jcscest\\ ie. Abyśmy tylko chcieli 

cbcieć.' 

Francii.zek Ziejka 

KrJkc"m łut~ 2001 



Żeby k ilka s łów pmv iedzicć o aktua l ności 'X'esf!!a jeden tylko 

w ;1tek wyci<ignc;: n iemożność dogadania sic,: różnych grup, róż

nych formacji. Ooywiście dzisiaj, granice.: mic,:dzy nimi przd iegaj •ł 

trochc; inaczej niż wted)-, ale cudm\ n) zrnysl refleksyjnej obsern .1-

cji \X'yspiań 'ikiego ileż może nauczy ·. W/ n <!sel11 mamy z jednej 

'ilron) chłopski rzeczowość (Klimina. Panna ~lłodaJ , z drugiej 

strony inLdig ·nckie, n iby poer1czno- 'ialoncl\\ e frazes)- < P:rn 

fl..11ody. Poer;,i) - ró7nice języko\\ ·e, .;\\iem ie.: prz ' Z \\'yspi.1ńskiego 

podsłuchane, wyraźnie j sze s:1 ni7 dzis i.tj, :.de jak \\ ygL1daja rc)żnice 

tn.:.-ic i ~ Frazesy trafiaj~ się i po scronit: chlopskiej. Czepiec jc.:sl po 

trosze prekursor ·m i !ateusza Uigdy i Lepp ' ra . ale wie.Ima poka

zuj~! sil;'. nie tylko ,\larysi czy Dziadem i, ~t i t.'. także \.\ racj malnej 

ku ltu rze inteligenck il'.j , któn: j r:.1kżl: trudno ot.lrói:n i ć rojeni.I od 

jawy. Ale w końcu demagoga z kosa i poet1,: <słowa ... słowa ... > 

l<1czy chocholi taniec nicmo7ności. To niemożność odnalezienia 

rzeczywist · j wspólnot), pójścia razem 

A przeci eż - choć to tamci ludzie gubi'} złot) róg i tamci lu

dzie, z czas(J\\ Wesela, mówi4 ustami Dziennikarza. że „\.v<;zystko 

jest prm, izoryczne, przekonan ia, opinie. [\\'ierdzenia" - to lZ) 

jednak nic wyżej sro j,,1 od dzisiejszych? Uo przecież wszystkim 

umrym o coś idzie, ohowi~i zek - choć nie zaraz dająq si<; spdrnt' 

- ohowi:)zek patriotycznej czy ob)\\ atelski ·j rea l izacji nie 'icl1odzi 

im ani na c ll\vil c; z pumi<,:u : t tym, co si<; pcm ołu ja n~1 Uanosza 

1lowL.1ckiego, i tym, któl) 111 zwidu ja si~· Wcrn) hora i ~tańCZ) k . 

!\dzisiaj' Co si<,: komu roi na takich polit)CZ!1)ch \\t.:'M: lalh, które 

by miały nib) pcm iazać rózne grupy, r6.i.nL' formacje, ró..i:ne 

tradycje? Jakie '' idma. 1akie zjawy, jakie d1rn. h oły pukaj.1 do okien 

dzisiejszych izh hejmm' )"lhl' \l.trzenia >jakiej Polsce i jakich 

\\ ohet niej ohm' i ~izh.Jd1? 

Jacek Woiniakowski 
Kra kc"I\\ H 111 20111 

Nie ulega \\.ątpliwości, że Wesele w polsk iej lradyqi narodo\Vt:j 

ma wymiar ronadczaso\'v'). mimo i7 czas oczekiwania na wyśnio

n~1 wolnośL' si<; skorkzył! Chcialh) rn prZ\ t) m podkreślić krakow

skość \i esela. \f'esele 1.1k \\ soczewce skupia wy jatko\\'Ośt' Krako

wa około roku 1900. k1ón.:go Ż) cie i roZ\\ ój było we}\\ lZas opane 

na charakte!") stycznl:'j anrynon111 , na zderz ·niu c..lw(>eh Krakmvc>w 

i d\\ óch perspekl)'\\ \\ it.lzeni.t Krakow.1. Z pL'ro.,pekt\.'\\) W iednia 

Krak<),, h) I załl:'d\\ il' nil'\\ ielkim. prowinljonalny m , peryfef) jnil' 

położonym mi.1srem garnizonm') m. l per-;rekty\: ') Polaków 

i pobkiej racji stanu . choC hiedn) hyl '' iL lki si fa swojego ducha 
oraz znaczenia s\ mholio.m_go 1 mtekktualne_go \\ ()\\ Lze..,nym 

żH iu narodowym, krór ·go Cl' Iem b) Io. oCZ)-'' isue, 111) sienie 

o niepoc.lleglosti 1 o zderzl'ni • c..lwc)ch K.rako\\. O\\ . hard;,o CZ") tel 

ne \\ \'('(!se/11 \\ ~ spiar1sk1ego, jest rc)\\' lllel. na S\\ c'ij spos(>b aktual 

ne i dz1s1aj - 100 la t pc'>inie j. Doc.lałbym jeszczl:' , że wy j:JtkO\Yośc.' 

Kra kc)\\ a polegała \\ c)\\ czas na nie zw; kk \\\raźnej gr.tnicv po

mit; dzy miastem a wsi~I - To "Jaśnie c..lzi<; ki 'itatusowi l\\ ierdz) l inia 

fortvfikacj1 pozbawiła Kr;.ikó\\ przedmieść Z okien pracc)\\ ni 

\\ yspiańskiego przy ulicy l\.rc)\\ oderskil:'j \\ itbć hylo W} raźn i e L~· 

grJniet,: porni~UZ) l) m co miejskie, a Lyrn co '' iejskie, ktc>r~1 W)

spiańs!..i przt:dsla\\ iał na swoi< h pastelach . To zderzenie w iej-;kiej, 

bronm' iL kiej tradycj i z m i eszczańskości ~I Krakowa jest bardzo 

CZ) telne. Myśl<:, że ce co dzisiaj iest aktualne \\ krakowo.<ic i Wese

la LO znm\ u syndrom Krakowa - miasta rozdartego pomic;dz)

swoimi ambicjami - mit ·m !\_rakowa jako europe jskiej metropolii , 

;1 jl:'go możłiwuśc i ami, swoi.stym sprowic jonalizowaniem. My. !..:. 

że \\' tym tk\\ i urok Krakowa tak Ś\\. ietnie prz ·ustawionego przez 

\X vspi.u'isk iego Krakowa , który sto lat później prz ·żywa pot.lohnl' 

dylematy i pot.lohne problemy. 

J acek Purchla 

Kra km' . 20 ! l 200 I 



Wielu z nas mówi Wyspiańskim. iekLórzy pisz<J Wyspiańskim. 

Bez Wesela nie byłoby , łóu•ek Bova. I co najmnie1 połowy wcze

snego Mrożb Al ' kim. albo może przez kogo. mó\vi sam 

\X!yspiański '' W'ese/11? 

Mam dwie \vnuczki, '>L.lr>za ma t l, mloc.lsza 6. Obie moglyb) 

zagrać Isic: \\ lf'ew:/11. hi.t o p61noq \\'ymiata 1zbt; z paździerzy 
i wypr~l\\ ia Chochola. 

A, slomian) nygusie, 

W) nocha, paralusie! 

lsia ma racji;. Czas \\'yrzucić Chochola! 

Jan Kott 
Sant.1 \Ionica I I li 200 I 

Wese/eWyspiańskiego dla każe.lego .... cenografa. chyba nie tvlko 

mojego pokolenL1. to '' ielkie W} Z\\ anie, \\i ·lka trenu, \\ ielkie 

.;,zczt; cie . \'\ yz\\'anie - ho to najpit,:kniejsza pohka '>Ztuka. Trema 

- bo jui: ryle r:.tZ) b) la wy '>Lawiana. "izc/.eśLie - to szukaniL dla 

niLj obrazu sceniczneg~> - i - olxowani · n.i co dzteri z tym nie

zw) kły m LL·kstem. 

_l.tk ji;zy k \\°) spi„tńskiego jest wci~1z ŻY'') Ś\\'t:idczy nk Lylko 

reakcja \vidowni, „ile i to, że w rz~htL' pracy mówi si11: W'c!selem. 

,dy zaczeliśmy prc'iby w tearrz · - "ita'> Rad\\ an, który rrnal n„1pi

sac' muzy kt,: - ,,·yjedul i nie daw.li zn.iku życia Reż~ '>l'r Wy '>lal 

\\ it;c do niego telegram: 

... p,dziezes ty sir; tak 1111 ·i11al. ledu•o drup,i d:::ie1i 11·eselaj11:::<.'.{ po11•t1-

/011y = 11óg . 
a to przyszła odpowi<:dz: 

. . dej ze pukój c6ż ci ta o p,lupie f!.l"ll 11 ie„ . 

. a ro reżyser: 

.. .psiekrtciei m1e,{cie p,rać poll'i1111i ... 

A ~taś: 

.. szóstke-s'cie dt1/ij11ze.fo1y u•am przep,mli .. 
f\.lyślę. że możn;.i by c,1k di.tlogc)\\ aC długo i na k.iżdy temat! 

A to co przydarzyło mi sit,.· po prL·mierze w Krako'v\ ie nie wymag~1 

rhy ba komentarza: 

Przychodzt; do pracm\ ni o.,ze\\skiej, przy ulicy floriańskiej, kL()ra 

roh1b bury do nasz ·go przec.lsta\\ ienia. Matka \\.bścirid.t \\ ita 

mnie we Izach ..... pani Krysiu . 1aka przykrość nas spotkała Znajo

mi byli w teatrze: na W'i:,se/11 ... a t:.1111 Panna \!loda skar7y sit;>, że ma 

buciki przyciasne a myśm; się przecież tak st<1rali!'" 

Krystyna Zachwatowicz 

\\a rsz:t wa, 7 1ll 200 I 
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.Każdy ma swoi• osobne• 
W•••I• w Teatrze I . Juliusza Słowackiego 

Konia /. rze<lcm temu klo jl'dnoznaczmc: o<lrcl\\ ie na proste 

z pozoru pyt.mil' : ik \\ew' / ~lanishm .1 \\\ ..,piar'iskiegu było 

\\ Teatrze przy rlacu ~\\. Duch.1 w l'iagu minion}ch 'illl lat? 
Cz\ ')4l) - ho przez t) k "ieoorc)\\ zespc>I Teatru grai l1.:n n;Jrodo

\\') dramat ( 181 razv przed \\ ojna , 169 raz) ro ,.., ojnil' l? Ą może 

jedenaście, g<l} z rylu reżysen)\\ ,rreal1zcm alo H c.>se/e \\ Teatrz<.: 

im . .J .._,lowackic.:go (do 1909 r. zwan) m TeatrL·m Mi ·jskim)? Albo 

raczq czt ·rnaścic.: - ryl ~ \\las nie ra:1.y orraccl\\ )'\\ano dram.li dla 

'iC<.:ny przy placu :-i\\ . Ducha . n.qp1L'.r\\ Ądolf \\ ..ikwsk1 prz) goto

\\. ,tl , po<l kierunkiem samego w·y„pwiskiego, prain'icenizacjt; 

\\ ramit;tnyrn roku 190 l. 'faslt;pnil' Ludwik ._,obki \\ <!.W!/C!/11 Ol\\. o

rz) I .'i\\ oj.1 d) rl'kqc.; \\ roku 190">. Potun b) li n.1stt;rn1 : d\\ u krotnic 

~tanishi\\ Stanisbwski ( 1912, 191')), trz)kro1nie Jozd "o.sncl\\'>ki 

( 1918. 1923, 192'>. ~l.1rian ,ledncJ\\ski < 1926). Juliusz Ostt:nYa 
( 19.)2l, Ta<lc:usz Bi:llkov•.ski ( 19+6>, Bro111..,l,1\\ Dahnl\\ski ( Jl)')6), 

1.idi,1 /.amkm\ ( 1969>. Piotr Para<lo\\'ski ( 19'.1), \likolaj Gr.1ho\\'ski 
( 198 1 ), 

·1 rzeha też pami<,:tać () \\ ażni ·jszych srL'kr.tklach goślinn} eh. 

V: esele TL·atru \X ojska Pol'>ki ·go. \\ reżyserii \X'bJ} sława l\.rasno

wiech.iego, grane od 6 do 18 lutego 191'1 roku , poprzedzilo 

oficjalne: ot\.\ arcie Tc<llru im . J. :-ilo\\ <tck1ego po przerwie wojen

ne j \X roku 19'.1 odh} b sit,.• tu praprc:mii:ra filrnc)\\ ego \ksela 

Andrzc.:ja W<qdy. C .\utorem sct:nariuva był .\ndrzcj "-ijowski, dy

rektor Teatru im . J ~lm\ackii:go" l:itach 1981- 1982) 0'>tatnio na 

scenie przy placu ~" Ducha ogl•itlałiśm} dzido \\ > -.pia11skiego 
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w wykonaniu TL"atru ·arodm\(:go, '' rL"żyserii _krzego Grzego
rze\Yskiego - w maju roku 2000_ 

Zatem - ile było W'ese/ rrzy p lacu Św . Ducha? I co ,,. „weselnej" 

statystyce poo~Jć ze \\ znowieniami, zmi;_inam1 obsad oraz z fak

tem , że v. \\ i~k'izości inslL·nizalji 'ita r;,ino sit; jak najwierniej 

zachcm ać prapremiL"rm\·) ksztalt przL"d'>LJ\\ i ·nia? A może tych 

U'ese/ hylo tysi ~1ce - L) le, ilu \\ idzc)w Te!atru im. J. Słowackiego 
zasluLhało ..,it: \\ ciagu stu łat " magiczne słowa \X'y '>piański ·go? 

Prz) pbcu Ś\\ . Ducha - podobnie jak '' inn)-lh teatrach - realizo

\\'ano \l ese/e n.1 dwa sposob) : w duchu tradycji . lub przeciw niej. 

Crdyby zatem - chm< nie całkiem serio - trzymać sit;' tego rozróż

nienia. ok.tże si<,;". że \tese/a '' Teatrze im. _J. Słowacki ·go były 

l y lko d\\ a_ PierwsZL\ \VZorowane na pr:.ipremierze 1 trwało w kokj

nyLl1. nie\\ i<.: le róinqcyc h '>it; pod wzglc.:dem in'icenizacyjnym 

wer'>jach. przez call' dziesi1,·ciolcc1a Reżyserowali je: Solsk i ( k t<'>ry 

dod:_il do krakcm skiej tradycji ekrnenty msct:nizacji lwowskiej 

1 19 ll roku), Stanisławski, Sosncl\\ ski, Białkowski, Paradowski. 

Do praprcm1 ·ry odwoływał 'iię Ostem J , ale i ,,. jakimś <>topniu -

po '' ielu latach - Grabowski \ł''esele - ..i przynajmniej drugi akt -

wbn;\.\ tradycji próbo\\ al zrobić jui D:.1browski , .de oclci ·la si<: od 

niej jednozn.tcznie dopiero Lidia Zamkcm , burz~ic '' szdkie kano

ny realizacji rego dzieła . 

--

Te,ttr im . .J. Słowa(_kiego długo stał na straiy rraprt:mit:rowego 

V:'esela. Zachcl\\.)'\\ ano u..,talony jesZlZe przez \ '> spiarbki 'go 

sposc>b gry, kostium), de 1927 roku \\ icrnie odt\\ .irz,mu - z nie

'' ielkimi moclyhk,tcjami di.:koracje. ·a ''ido\\ ni przi.:z lata 

zasiadało widL' osc>h, które doskonale pam1t;t.1ł1 prapremien;. 

Zali\\ .1żano ''i 'l n.1jdrobni ·jszi: zmiany . Gd) \\ 190=> roku "'olski 
przeniósł clo Krakowa h\'O\\ ..,kiL' rozwi~1zani.1 n:żysi:r..,kiL ( sZ) bsze 

tempo. głosniejsZ<l muzyka. przy\\ n'>tL'nie nlL'ktc)ry·ch k\\ est1i), 

najwit;lej kontrcmersji wzbudziła hn.ilcl\\.i scena .,zasluch.mian, 

w której rei.yser kazał aktorom prz)klt.:kat'. a nie - j;_ik '' 1901 
roku - \\ pozycji stoj~cej poch) Lil' sit; w kierunku okna awia-

scm mÓ\\ i.ie, dcmenty premi<.:ry l\\ mYskiei na cli u go prz) jdy sit; 

'' 1'.rakowie. 
1 rwał lllL'UStann). '' ci ;1ż pm' urz:lll) hold sklauany history·cz

nej, legendarnej inscenizacji. Korzyst.lllo z każde1 nadarzajace1 si1,.· 

ok.izji. by ten hołd złożyć . Już dzu.:sk'ć lat po prapr<.:miL'rze. 

J 7 października 19 I 1 roku , z okazji setnego rrzedsL.l\\ ienia 

Wesela, odbvl '>i<,' piern szy jubileu'>Z l 'roczysrL przedst.1wienie 

poprzedziło skm o wstc;rn · Józefa Kotarbit1'>kiego. Później niL'jL·d

nokrotn ie Wesele przH~<>t<>W)- \\ .1110 na szczL"gc'>łne okaz1 ' - roczni

ce urodzin i śmierci \'('y..,pi<1ń'ikit:go, jubileusze t ·atru ważne 

momenty h1storyTzne. 
Od in'>cenizacji Wesela z:1cz~tl swoj.1 lllakorniL~) pi ·rwszą d)- rl'k

cj<; Teofil 1 rzci11ski . owe dekoracje - wzorowane na prtprc.:mie

rowych i rozpi<;Le na oryginalnvlh hl ·1tramach z 1901 roku , 

pr7) gotO\\ al '>peqalista od CL' nralnych '' znmvień , Z)-gmunt \\'i ·r

ciak_ 13)-r on najlepsZ) m uczniem i n.1st1,.·pc:.1 Jana Spirziara. 11.:go 

samego, ktc'>ry W)- konał pod ok1t:m W) spiańskiego history·czrn: de

koracje prapremierowe. 13)-1 '' rzesień roku 1918 - eh\\ ila osobli

'' l. gdy odrodzenie rańsLWO\\'OŚCi połsk1q b\ Io j u ż r ·alni: i blis

kie. Po raz piern szy. scena prz~ pbLu ~\\ . Dlll ha mogla służyć 

„narodo\\L'j '>Ztule" \\ \\arunkach oclz)ski\\·anc.:j \\Jaśnie \\olno~ci . 

Premierze tO\\':tfZ) szył) wielkie l'tnolje· . .PrzcZ\\)'Ci~ż) liśmy ..,ic.:bie 

- pisał recenzent - nie L\ lko trudem nasz) m, .ile i krwia ofo1rn~1 . 

Poszliśmy _,spolem". ·hociai. r(>żnvmi drogami, by odszuka(' zlot} 
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róg i prze'itawaliśm> n<treszLie czek:1 ć n:..1 hasło. I Jasio radio, 

a \,\it:lka rzecz, jak., jL'st Polska, staje si<: na naszych oczach"' . 

WojciL'c.h .Hanson \\spominal ro sześ(-dziesil'Ciu latac.h : .. !\ie za
pomnc..: nigd) wrażeń, których domalem (1gbdaj~ic. - jako UC7:niLtk 

- je.sienia 1918 roku. u e.'il'll' iecierrli\\ ośc.' mloc..lzież)' rragnaet:j 

zrzucenia godeł zahon.zyc. h. zn<tjdowab \\ tym momencie p >-

l\\ ierc.lzenie w teatrze.:"" \X-;r(>d \\)"kona\\T(l\\ znal ·źli sic,: n iL'd:I\\ ni 

l egioniści - Zygmunt owa kc>\\ 'iki (Poeta) i \X'lodzimic.:rz Ko-;iń'iki 

( Go . ..,rodarz >. Dud1m\ .t jL'dnoś( ruhliczności i ") kon~rn c(m 
byb pełna. 

--
\X' 1923 roku \\ Teatrze Polskim '' \\Jr'173\\ ie Aleksander 

z ·lwcro\\. icz zreal izowal \t'l>se/c '' dud u głośnej w(>wcz.ts „plotki 

0 \l (!o;e/tt" 1 Jdeusza Boya-ŻL'lenski ·go. \\tydoh~ I z tekstu anegdo

t<; i podkreślił bronm\ icki · reali.1. Po raz pit:rn sz\· uk,1zano '' (m -

czas Pa n.i l\!lodego u ·haraktL'r~ z.owa n ego n:.i Lucjana Rydla 
_z C\\ ikieram1 na no..,k:, gad.1jac.ego jak kataryn kJ. Dekoracje 

\\ incentego Drabika ..,ty lizo\\ .1n · były n,1 szopkc,..· Krakc'i'' st,in:1l 

\\"()\\czas '' obronie tra lycji, co zgodni · podkreśliła 

tniL'j'it O\\ .t prasa. 
Oe.I pe)\\ ic.:c.lzią na „zh)1 .;mi.tł.,„ in'iL·enizacjl..' warsZa\\ ..,ka h) Io 

przec.l . ..,La \\ten ie Teatru im J Sic)\\ .1c. kiL'go, \\ reżyserii ~osnowskie

go „Tu trzymano sit; trac.I) cji - narisal Emil I Ja ·cker '' „ a przo
dzie" - J tak hyć pe)\\ in no na sceniL', na której \\ 'esek' ukazało si<; 

po raz piern sz) i która b) Li koll-bk;,1 s!a'' \\) -.piań-;kiego"". Obro

na trJc.lycji była rozumian.1 pod \\'~m dem dosłownie - gdy An

drzej Pronaszko -.taran nie o praco\\ .li nowe c.lekorac. je \\ zormYane 

na tych z 1901 roku, zarzucano mu. że pomalował izh<r· na zh) t 

intensyv„w~, niebie..,ki kolor. 

Pe\\ ne kontrowersje wzbudziła nawet pełna pietyzmu dla 

tekstu \\!ese!a in:-cenizacja Osternry w 1932 roku, z dekoracjami 

f\.lieczp.ława Różań-;kiego , któ~ zast:1ril mal cm ane na płótnach 

śchmy izby bronowickiej solidnymi i st:..1hilny mi, zrobionymi 

z dvkty. ad izh:1 Z:t\\ieszono rular. ktc>ry \\.yglL1dal. jakby go 
,,.,konano z dre\vnianyc.h he lek. ,1 zyczenie Osterwy. . ..,prawiono 

n~;,,·cr „pra\\.dziw} „ (a nie hut.iforski> zloty rc>g W takiej -.cenerii 

odbywało sit,! niemal autentyczne'' iejskie wes ·l i-;ko: \\ ygl:}dalo 

n.i t~), że za ha wa '' hronm\ ickiej izbie trwa od kilku godzin 

.t gośc1L' maj~J mocno w c.zuhach: .. D) r. Ostem .1. opieraj<.)c każe.la 

rol<,: na jej przl'życiu, zmusił '" eselniko\\ do "' ·-;elenia :-i<: - pis;il 
" „Czasil:' Tadeusz Sinko - [ .] goście, ktc)rzy już od południa 

Jxm iii si(,.' tańcem i mu1vk:. , tL'raZ, koło 11 w noc.), s~1 najhardziej 

rozochoceni, roc.l111c:n:ni. I .. I 1gc.ly jL''i/.CZL I. . I finał piern 'iZego 
aktu nie rozbrzmiewa! tak s\\awoln) m śmiechem". Co prawc.l.t nic: 

h) Io ,, it;k-.zych protest<'>w z rowodu dekorac.ji Hóżańskiego, nic: 

wsz} :-n jednak za.1kcc:rt<l\\ al i .. redutm\·~ „, rL·alist yczny, a zarazem 

poctylki 'il) I gry, n.tr/LICOn) zcsrułowl przli' OstL'I"\\\'. 



z 1eJnl'j stron> Iure.Izo sit,.• rodobal spos()b wypc)\\ iadani•I tekstu: 

„ . .. nowym podejściem jest nieZ\vykla prostota, magia - ale nie 

mhl] ka - słcn\'a P. Ostenv:t odrzuca jaL precz patos srłow ialv, chce 

bt:zpośredn io obcować z \\.1z1:1 poety; dmgq wiod:1q ku temu 

obcowaniu J<:St magia słowa. wypcm iadancgo nie z emf:.iZ<J, ale 

z odczuciem i \\'yuuci ·m jego v. Ltloru. jego t i ·żaru gatunkowego". 

)L'Jn.tk nie wszysc~ akn:ptowali na.o.,trojoW<J gn,: „zja\\ " ,, .• ikcie 

drugim, szczegc'ilnie, gd) Józd Karho\\ski j:.iko ...,tańczyk mówił 

'' yj:1tkowo cicho. ·1 ak ori•d lt,: o.,n:nt; ~lojżev Kc1nl er z .. "'\owl'go 

Dz1ennib." : „Z pot.zatku zcl:m .do misie. Żl'm ogłuchł n.i !'\\e stare 

bla, ale: z przi:c i\\ legł ·j !oż) z:m olał 1ak1ś pan mOL no \\ yordcrmva

n) 1 c.llatq~o śmil'ISZ) ode mniL': (~łośnic:j! Być może. żt: metod:i 

r. Ost ·rn \ nadajl' 0.,11,.' do tl'alru h..tml'ralnl'go, alt: \\' ll'atrze Wi<,:k

vym, że tak p<m il'm maso\\') m. traci racjt; bytu" . 

Po \\oj nil' n.tdeszł) uasy ni<..~zb) t sprzyJ<LjacL' tradycji . GJ) 

\\' l l)'ł6 roku Bia I kem ski n:alizm\ al Wesele, Ostem a - hc;dacy 

\\ (m LZ,LS ro ru drugi d') rL'ktorl'm Teatru im. J. )lowac kc.:igo, za po

\\ iadał f)C)\\ r<'>t do \\" ·rsji prapremiero\\ ej. Po\\ sui sr •kt.tkl, które

mu wii:lu recenzentów odmawiało walorc'>w artystycznych. Jedynie 

SteLm Kisiełe\\ski napisał \.\ .Tygodniku PowszL'chnym" wzruszaj;.i

q, nostalgiczn<1 fl'CL'nzji,.· 1.acz1 naj:Jq sic; od sł(>w : .,Sic:dzi:.iłem na 

pn:mit:fZL' t.\. i:>.'i'('/a \\ l t:atrze im. Słow;Jckic:go i - rołykalem łzy"„. 

Hołd .-.kh1d:tn> trac.I) cji został zwic:1k1ony glośn) m eksperymen

t ·m v„ 19""'.3 r. \\. op:1rc1u o :.inaliZ(,: dost(,;'f)Tl) eh ir<idd. dokona mi 

przez wvbitn\'ch historykc'm tL':ltrn Jerzego Gota i Zbignie"'a Ra

Vl'\\ '>Kiego - f)O\\'s1ab rekonstrukcja f)raprL'mil'nm ego -.pc:ktaklu . 

Piecz >Jowicie odtworzono dekoraLJC:, kostiumy, ruch -.ceniczny, 

n~m et intonacje 1 I) trn \\ )-powia<lanyc h k\, L'stli. Przedsic:,.·wzii,.·ci 

ukazało sic: , h) Uż)ć skm lfał<i!L1 \X\·wz) niak.i. rołm\.icZn)tn sukce

"L'lll. „\\ intc•nqach pomyslodawc(m Sj) 'Kl„tkJ 111i.lł rrzekona( ludzi 

ll'atru do tradycji praprc:rnIL'fOWl'j W efekcie -.ta l sic:,.' jednak argu

mentem przeli\\ ko niej I „I Przed'>tawienie to hylo howi '111 

'' znal'zn ·j mi ·r1e ma11we" rn. \\'1,.·grz)-n i.1k , \iokńl \l:e<;e/a, 

\Vrmła "· l 991, s. 66 l 
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Dwa razy Wesele w Teatrze im. J. :--.Im\ ackiego powstało 

z chę i zrewidmv:.inia tradycji. ale cyłko raz hurzylo ja zupełnie . 

\X' 19')6 roku D;+browski zrealizował przedstawienie, \"\ krc'>rym -

zgodnie z du hem przdomowego 1956 roku - wydobył z Wesela 

głównie satyn; <>pnłeczną. Zrac jonalizowal zjawy z drugiego akcu 

- Stań czy ka, \Xfern1 hon,:, Hermana, szel~, przed<>t~rn il jako wyt\\ ór 

my<li bohatcr(iw. Takie psychologiczne rozumieni · zjaw zrocl1iło 

si<: na fali dysku"ji, w które j najhardzi ·j dobitni<: v. ypowiedzial si~ 
Stanisła\.\. Pigoń . „ owe„ rozumienie.: \f'ese/a zden dmvanie odrzu

ciła \\Ówcza" rn.in . Ani ·la ł.cmpicka: „ .. . je'item prz<:ciwna ps1cho
logteznej koncepcji ą1w \\ \r'ese/11" - phała ,,. „Życiu Litcrackim" 

- Racjonalistyczna i psychologiczna koncepcja zi;.m \\.]raźnie nie 

.., J uż] \r'ese/11." Bez poezji i magii W'c>se/e staje 'ii~ nudne - tłuma 

czyła autorka. Ruzumi<:Jąc , ż · „duchów obccJ\\ anie" nie jest możli

we \\' polo\\ ie lat pi~·ćdziesiqrych, proponm\ ała inn} trop inC<:r

pretacyjny, według którego \l/esele na l eż) rozum ie( „jako dr.i mat 

poct yckc}-l iteracki". 

D<ihrmvski<:go bunt prz iw tradyc ji był dziecinn~i igraszk~1 

\\ porówn;.iniu z t}m. czego dokonala \Y 1969 roku Licli.1 Z.1111 -

kO\·\ . Nie Lylko zrewidowała mit V:'esela, ale \"\ n;cz „napisala je" 

na nowo. Przekomponm: ab i okroiła tekst, zrezygnowala z wielu 

postaci, innym \\.łożyła \\ usta spreparowane na nowo kwesliL'. 

a co najważniejsze - całkowicie: zmt<:nila poetyk<,: ca ło . ..;ci. Zamia..,t 

anl'gdoty, mistyki , tJ.jemniC) powswł \\. pełni w"półczesny , kon..,<:

kwenLny :-.pekt~1 kl po..,ługuj~ic) si<,: nowuczesn) m j<,:z) ki em le,ttr~tl

n> m. Rok po wydarzL·niach marca 1968 roku Zamkow bez 

<)\\ ijania \\ ba we In<,: ukazała upadek mrzonek o solidaf) zinie 

..,pok:cznym. B} la to Jedna z naj\\'} bitniejszych, i zarazem jedn;.i 

z najsł) nniqszyd1 inscenizacji \\esela \\.' clziejat h polskil'go C<:atru. 

idatwo b) Io (>wcze..,nL'J krytyce przelkn~ić ten ostf) kas<:k. 

Charaktt:rysrycznL' - \n.>s-e/e Lidii Z.tmko\\ h}ło pief\\szym na 

SCL'lli<: Teatru im . .I Słowac.k1cgo, w którym nie grai żad<:n aktor 

z pr-ipr ·mief) . 

Trzeba bylo uply\\ u pil,.'tnJstu bt ocl przcd..,tawienta Zamko\\' 

i jeclt:nastu lat od „rd..on . ..,truktji" \'Cesela z 19'.~ roku, by na .su:ni<: 

-
Teatru im. J Słowackiego pow:-.tało kolejne \\ reżyserii \ilikobja 

,rabo,vskiego. \X'ó\>\czas. \\ 198-t roku . zar(m·no tradycja, jak 

i U\" agacje na temat \\ spc)Jnego działania i podziałó'' ic.k:owych 

były już meaktu.tlne - oclpm\ iedzi udzieliło samo życi •. Z tego 

spektaklu \>\ ielu \Vidzó~ za pami<;talo jedn~i. cloclajaq otul h}, 

scent;: z rrymirywnym. pot<.·żnym .• ill' przecil'Ż t',·lko -;Jomianyrn 
Chochołem hc:z mqmnic.:j'iZl:'go cruclu mogło ..,obie poracl1il na\\'el 

mak dziecko. lsi~t \\) \\ lekał.t . śtnil'ci:.t" za "l L'nc.; 

bez cieni.I strachu . 

Ile na pra"vd~ W'esC:'I b1, Io w teatrze przy pbcu Św . Ducha? Ile 

by Io i h "' teatrze, którego kulisy wc i :.iż pamiętaj;! posrać Wy
'>piański ·go w.słuchanego \\. wypo\\. iacLiny na sc<:nie tekst? .1 

śuJ.nil:' garckrohy Sobkiego widniej<: chłop bronowicki, namalo

wan) przez Gospodarza - \X'łodzimierza Tetmajera. Brat Panny 

i\Ilodej . .J(lzd \likołajczyk, przez lata praco\\ al 1ako teatralny 

portier. Prapremiero\\ i .1ktorzy - m.i Józef Sosnowski, Marian 

jednowski, Grzegorz Senovvski - nie opuszczali '>ceny przy placu 

Ś\\ Ducha przez dzi<:si~Jtki lar. jl'dn~1 z naj\\ icrniejsZ\ch t<:mu 

teatro\\ i lwia odtv. arzaj:.)Gl prapr<:mierow:.i lsi~ 13ronislawa Jani

kcm ska, sull ·rb i .1ktorka, która jeszcze w 19')6 roku grała Kl imi

nę . Dziś jesz<.Zl' sq w Teatrze im.]. Sic)\\ ac kiego artyści, którz; 

mog;1 z dum.1 po\\ iedzi<:ć: „grałc.:m razem z Isia 

z prapremierowego W'esela. " 
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Może wh;c było tylko jedno Wesele.;. Jedno jcdyne, które od stu 

lat trwa \Y tym gmachu? „z Weselem jest tak - napisał w 19'56 roku 

Stawomir Mrożek w „Dzienniku Polskim" - nJjpierv.' czytamy 

artykuły , polemiki, sprawozdania. Z .... zacunkiem laików przy'ifu

chuiemy si<; sporom o kreaqe, niuanse, ujt;:'cia. Potem idziemy do 

reatru , siadamy w fotel u a kiedy zaczyn:..1 sic; przedstawienie -

zapomin:.imy u \\szystkim. cośm) mozolnie \\)Czywli Sluch:.tm) 
\X'yspiańskiego . ·· 

Chyb:.i miał racji;'. i\ I rożek. Bylo, i jest, jedno l) lko \\' esele - I o 

rrzecież , jak czytam} " pierwszym akcie dramatu - .. ie każdy 

rna jedno na świecie , a kai.t.ł) m.i s'Woje osobne."' 

4'. v'fL 
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Diana Poskuta-Włodek 

Krakóv,. marze<.. 2001 
<w tTl:ll:1ch dokon:ino sknifÓ\\ l 
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